
اعتمــدت اللجنة الطبيــة العامة بدبي 
منــذ عــام ٢٠٠٩، وحتى نهايــة العام 
الماضــي ٢٦٢٧ طلــب تصريح مواقف 
لــذوي اإلعاقة توزعت علــى مختلف 

فئات اإلعاقة.
ونظــرت اللجنة خالل هــذه الفترة 
وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصالت 
في 3347 طلب تصريح حيث اعتمدت 
2627 طلباً، ورفضــت 720 طلباً لعدم 
اكتمال الشــروط الخاصــة بمثل هذه 

الطلبات.
وتوزعــت طلبــات الترخيــص التي 
اعتمدتهــا اللجنــة خالل هــذه الفترة 
علــى فئــات اإلعاقــة الدائمــة، حيث 

بلغــت 2073 طلباً، واإلعاقــة المؤقتة 
228 طلباً، و161 تصريحاً لفئة األمراض 
المزمنــة التي يتوجب علــى المريض 
زيــارة المراكــز الصحية بصفــة دائمة 
واألورام  والقلــب  الكلــى  كأمــراض 
وغيرهــا، حيث يخول هــذا النوع من 
التصريــح صاحبــه الســتخدام مواقف 
ذوي اإلعاقــة بالمراكــز الصحية فقط 

بإمارة دبي.
وتضمنــت جهــود اللجنة فــي هذا 
للحالــة  الطبــي  التشــخيص  المجــال 
المباشــرة  التوصية  وبيــان  المرضيــة 
من الطبيــب المعالج بمنــح التصريح 
مــع تحديد المدة، حيــث تقوم اللجنة 
بالتدقيق علــى الطلب والتوصية بمنح 
التصاريــح ونوعه بناًء علــى التصنيف 

الخاص بنوع اإلعاقة.

08

www.albayan.ae

AlBayanNewsAlBayanNewsAlBayanNews albayanonline

ذكر تقرير دولي صادر عن الهيئة الدولية 
للرقابــة على المخدرات أن نحو خمســة 
مليارات وخمسمئة مليون شخص ال تتوفر 
لهــم العقاقير الضروريــة لتخفيف األلم، 
وأن الكثيريــن يعانون أو يموتون في ألم 

لهذا السبب. 
وعلى الرغم من وجود معاهدتين دوليتين 
تتعلقــان بهــذه القضيــة إال أن الدول لم 

تلتزم بكافة تعهداتها بهذا الشأن.
وقالت الهيئــة إن تقاعس الحكومات عن 
العمل والقيود المفرطة ســببان رئيسيان 
لمعانــاة الكثيرين مــن اآلالم بدون توفر 

العقاقير الالزمة.
وذكــر التقرير أن هــذا الوضع القائم 
خلق عدم تــوازن بين الــدول الغنية 
والفقيــرة، حيــث إن ١٧٪ فقــط من 
ســكان العالــم يســتخدمون ٩٢٪ من 
العقاقيــر التــي تحتــوي علــى مادة 
المورفين. وقــال التقرير إن ذلك الوضع 
أدى، خــالل األعوام األخيــرة، إلى زيادة 
إســاءة اســتخدام تلك العقاقيــر وحاالت 
الوفيات الناجمة عن اإلفراط في تعاطيها 
دبي - البيان الصحي في الدول الغنية.   

قام مختصون فرنســيون بدراســة العالقة 
التــي تربط بين مــزاج اإلنســان وحالته 

الصحية وطول عمره. 
ويقول علماء جامعة مونبلييه الفرنســية: 
«المهم ليس عدد سنوات العمر الحقيقية، 

بل عددها الذي يشعر به الشخص».
واشــترك في هذه الدراســة أكثر من ١٠ 
آالف شخص تراوحت أعمارهم بين الـ ٢٤ 
عاماً و١٠٢، وطرح العلماء على كل منهم 
الســؤال التالــي: كم عمرك الذي تشــعر 
به؟ إضافة إلى هذا كان على المشــتركين 
إبــالغ العلماء عن األمــراض التي يعانون 
منها. كما طلب منهم ملء استمارة خاصة 
بمســتوى الكآبة لديهم. وتبين من النتائج 
أن الذين يشــعرون بأن عمرهم هو أكبر 
مــن عمرهم الحقيقــي ويتميزون باليأس 
مــن الحياة يــزداد احتمــال دخولهم إلى 
الذين  المستشــفى بنســبة ١٠-٢٥٪. أما 
يشــعرون بأن عمرهم أقــل من العمر 
الحقيقــي ويتميزون بمزاج جيد، فنادراً 
ما يصابــون بأمراض تتطلــب رقودهم 
في المستشــفى. كما أن أغلبهم يعتني 
بهندامه ويمارس مختلف أنواع الرياضة 
والنشــاط البدني. وهــذه العوامل هي 
حســب رأي الخبــراء ســبب حالتهــم 
الصحيــة الجيدة وبالتالي طول عمرهم.  
دبي - البيان الصحي  
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قال الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذي لمستشفى دبي إن المستشفى 
حقق ريادة عالمية، وأصبح وجهة صحية لعالج العديد من األمراض، وإجراء سلسلة 
مــن العمليات الجراحية المعقدة، ومنها عمليات وعالج األورام الســرطانية، التي 
تجريها المستشــفى عن طريق أســاليب مبتكرة فريدة من نوعها، إلى ذلك حزمة 
أخــرى من اإلنجازات التي تحققــت على صعيد جراحة القلب، وجراحة شــرايين 
القلب المعقدة كالتشــقق الشــرياني، والجراحات األخرى الكبرى، التي اســتطاع 
مستشفى دبي تطويعها بأساليب ذكية مبتكرة، من بينها إدخال تقنيات جديدة في 
جراحات المناظير وجراحات الشرايين، إلى جانب ابتكار جهاز مساعد قلب صناعي 
متطــور لعالج المرضى الذين يعانون مــن ضعف في عضلة القلب، وغير ذلك من 

العمليات الناجحة، التي أصبحت نماذج واقعية ألفضل الممارسات الطبية.
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15046
من وحدات الدم التي جمعت العام املايض 

ذهبت ملركز الثالسيميا مبا نسبته 38 %.

التربّع بنصف ليرت 
من الدم يستغرق 
من 7 ـ 10 دقائق.

7681
من الوحدات كانت نصيب 
مستشفى ديب بنسبة 19% 

7184
وحدة دم ذهبت ملستشفى 

راشد بنسبة 18 %.

3032
وحدة كانت من نصيب 

مستشفى لطيفة بنسبة 8 %.

5848
وحدة دم ذهبت ملستشفيات 

القطاع الخاص يف اإلمارة مبا 
يعادل 15 %.

227900
متربع طوعي مسجل يف املركز

إعداد: حسني البالونة - غرافيك: حسام الحوراين
تأسس مركز ديب للتربع بالدم يف مارس عام 1986 ليقوم بجمع وفحص عينات الدم وتوزيعها عىل مستشفيات هيئة الصحة 
يف ديب ومستشفيات القطاع الخاص. وحقق املركز خالل السنوات املاضية إنجازات متميزة ساهمت يف تعزيز ثقافة التربع 
التطوعي لدى أفراد املجتمع والتي وصلت إىل %100، كام حصل املركز عىل االعتامد الدويل من الجمعية األمريكية لبنوك 

الدم (AABB) منذ عام 2012، األمر الذي ساهم يف تعزيز الثقة مبأمونية وسالمة عينات الدم التي يجمعها املركز.

48296
وحدة دم تم جمعها 

خالل العام املايض 

945
وحدة دم كانت من 

نصيب مستشفى حتا 
بنسبة 2 %.

حقق املركز منذ عام 
2011 رقامً قياسياً 
يف التربع التطوعي 

بالدم، وصلت 
نسبته إىل 100 %.

 % 100

2627



حولت هيئة الصحة مداخل مستشــفياتها 
إلــى مراكز ترفيهية مصغرة  تضم صاالت 
ومحالت  ومطاعــم  لألطفــال  مخصصــة 
لتنــاول القهوة والعصائر بأنواعها ، وذلك 
إلدخال الراحة النفسية للمرضى والزائرين 
، واختفــت مــن مداخــل المستشــفيات 
رائحة المطهــرات التقليدية التي غالبا ما 
كانت تشــعر المريض بحالــة من الخوف 

والرهبة . 

وتوفر مستشــفيات هيئة الصحة بدبي 
للمريض كل وســائل الرفاهية  والراحة ، 
فحين يدخل المستشفى سيجد بأن هاتفه 
النقــال ارتبط بشــبكة االنترنــت ليبقية 
علــى اتصال دائــم بالعالــم ويطلع على 
آخر المســتجدات، ويتواصل مع أصدقائه 
عبر مواقع التواصــل االجتماعي. وأدخل 
مستشــفى راشــد صالون حالقة مخصصاً 
لخدمة المرضى، خصوصا وأن عددا كبيراً 
منهم يعانون من أمراض مزمنة، ويقضون 
المستشــفى ويتعذر  أســابيع طويلة في 
عليهم الخروج من المستشفى لصالونات 

الحالقــة، ويهــدف هــذا الصالــون إلــى 
مســاعدة المرضى للحفــاظ على المظهر 
العــام والنظافة الشــخصية مــا يوفر لهم 
الراحة واالستقرار النفسي. وتتميز ممرات 
مستشــفيات دبي بأنها مزودة باالنترنت 
الالســلكي لتلبيــة رغبــات المرضى أثناء 
العيادات، وتنتشر  انتظارهم زيارة أطباء 
بها متاجر الورود الطبيعية، ومحال الهدايا 

لخدمة زوار المرضى.

خصوصية  غرفــاً  المستشــفيات  وتضم 

مــزودة  للمرضــى  ملكيــة  وأجنحــة 
بخدمات االنترنــت والفاكس والقنوات 
الفضائيــة وشاشــات تلفزيونية ضخمة، 
ويســمح لهــم باختيار وجبــات طعام 

حسب أذواقهم.
كمــا خصصت الهيئــة  فرقــا مدربة 
من الموظفين هدفها »إسعاد المرضى«، 
وتتولى تلك الفرق استقبال المريض فور 
وصولــه المستشــفى أو المركز الصحي 
الحكومــي، وتلبي كل طلباتــه، وترافقه 
فــي كل مراحل فحصه وتلقيــه العالج، 

لحين خروجه.

وتلبــي هــذه الخدمــة رغبــات الفئات 
المختلفــة من المجتمــع بتوفير أجنحة 
تتميــز بالفخامــة والرقــي فــي األثاث 
الرفيع في  والديكــور والدقة والــذوق 
االختيار لتمنح المرضى إحساساً بالراحة 
والتميــز ، ويحصــل المريــض المقيــم 
في هــذه الغرف على خدمــات إدارية 
متعددة منها االستجابة لمطالبه في زمن 
قياسي كإجراءات الدخول والخروج، كما 
تــم توفير خيــارات متعــددة لألطعمة 
ضمن قوائم يوميــة متنوعة مع إمكانية 

توفيــر الطلبات الخاصة والتي تتناســب 
مــع أذواق نــزالء األجنحة مــع مراعاة 
الحالــة الصحية لكل مريض ، إضافة إلى 
أوقــات الزيــارة المرنــة لمقيمي هذه 
األجنحــة . وال تتوقــف الخدمــات عند 
هذا الحد، بل يتوفر للمريض المقيم في 
هــذه الغرف الفاخــرة خدمة الموظف 
يتولــى تقديــم جميع  الــذي  الشــامل 
الخدمــات للمريــض من تقاريــر طبية 
والبطاقة الصحية وإجراءات الخروج من 
المستشفى ما يوفر على النزيل مراجعة 

األقسام اإلدارية.

منذ إنشــائه عــام 1983، حرص مركز علم 
الوراثة بمستشــفى لطيفــة والتابع إلدارة 
المختبرات الطبية بهيئة الصحة بدبي على 
تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمجتمع، 

التي وقد جهز المركز بأحدث التقنيات 
تدار من قبل موظفين ذوي 

كفاءات عالية وخبرة واسعة.
ويوفــر المركــز نتائج دقيقــة في فترة 
زمنيــة وجيــزة حــول تشــخيص أمراض 
الــدم على المســتوى البروتيني والجزيئي 
النــووي،  الحمــض  تقنيــات  باســتخدام 
وتشــخيص الخلل الوراثي لعمليات األيض 
التي تؤدي إلــى اضطرابات خلقية مختلفة 
للجنيــن أثناء الحمل، حيــث يتم ذلك عن 
طريق استخدام التقنيات المعتادة باإلضافة 

إلى أحدث تقنيات الحمض النووي.
كما يوفر المركز برنامج فحص المواليد 
الجــدد والمســاهمة في برنامــج الفحص 
الطبي قبل الزواج، واكتشــاف االضطرابات 
االســتقالبية والوراثية، والكشــف الجنيني 
المبكــر ألمــراض وراثيــة مختلفة كمرض 
البيتا ثالسيميا واألنيميا المنجلية ومتالزمة 
االســتقالبية  االضطرابات  وأمــراض  داون 

وغيرها.

بدبــي  لطيفــة  مستشــفى  اســتحدث 
بأمراض  الوحيد  المتخصص  المستشفى 
النســاء والوالدة طريقة جديدة لعالج 
مرض شلل القولون عند االطفال حديثي 

الوالدة.
ويعــد مــرض شــلل القولــون عند 
االطفــال حديثي الوالدة مــن العيوب 
الخلقيــة التــي يولد بهــا الطفل وذلك 
لعدم نمــو االعصاب المغذية لجزء من 

االمعاء وحتى كل االمعاء.

وغالبــا تبــدأ االعــراض المرضيــة بعد 
الــوالدة مباشــرة وقد تظهــر بعد ايام 
وهنــاك حاالت تم تشــخيصها وعالجها 
فــي عمــر 5 الــى 7 ســنوات. وتظهر 
اعــراض المــرض بصــورة عــدم تمكن 
الطفل حديث الوالدة من االخراج خالل 
48 ســاعة االولــى وقيء اخضــر داكن 
وانتفــاخ مســتمر في البطــن قد يصل 
الــى انفجار االمعاء فــي بعض الحاالت 
المتأخــرة ويتم التشــخيص عن طريق 
تاريخ المرض واالشعة السينية والملونة 
ثــم اللجــوء ألخذ عينة من المســتقيم 
وتحليلها نسيجيا للوصول للتشخيص ثم 

بعد ذلك العالج.

أعلنت هيئــة الصحة اإلطــالق التجريبي 
لمشــروع الرعايــة الصحيــة عــن بعــد، 
الــذي يهــدف إلى مــد نطاق اســتخدام 
– RoboDocs – إلــى وحــدات العنايــة 
المركــزة  العنايــة  ووحــدات  المركــزة 

لألطفال حديثي الوالدة.
ومن المرتقب أن ينهض مشــروع الرعاية 
الصحية عن بعد بأســلوب تقديم الرعاية 

الصحية باإلمارة بشكل ملموس.
وتعــد هيئــة الصحة بدبي أول مؤسســة 
حكوميــة صحية بالمنطقة تنفذ مشــروع 

الرعايــة الصحية عن بعد، ويتماشــى هذا 
المشــروع مع رؤية دبي المدينة الذكية.. 
وهو أحــد المشــروعات الرئيســة لهيئة 
الصحة بدبي؛ ألن مشروع الرعاية الصحية 
عن بعد يمكــن أن يضمن االرتقاء الدائم 
بنوعيــة الرعاية فــي أي وقت وأي مكان 
بفضل أنظمــة الروبوت التــي تعمل عن 
دبي - البيان  بعد. 

الذيــن يعانــون  يتعيــن علــى األشــخاص 
مشكالت صحية في منتصف العمر، تحسين 
أنماط حياتهم، إذا كانوا يريدون االســتمتاع 
بفتــرة تقاعد صحية، حســبما حذرت حملة 
حكوميــة بريطانيــة جديــدة. وحثت حملة 
«وان يــو»، التابعة لهيئــة الصحة العامة في 
بريطانيــا، من تجاوزت أعمارهــم 40 عاماً 
على ممارســة المزيد من الرياضة، وتحسين 

أنماط تناول الطعام واإلقالع عن التدخين.
األشــخاص  الجديــدة،  الحملــة  وحــذرت 
فــي منتصف العمــر، من أنهم مــا لم تتغير 

أنماط حياتهم، فســتزيد احتماالت تعرضهم 
للوفــاة مبكراً، أو مواجهــة فترة تقاعد مليئة 
باألمــراض. وتوصــل البحث إلــى أن العيش 
بحالة صحية جيدة في منتصف العمر، يمكنه 
مضاعفــة فرص الشــخص فــي التمتع بصحة 
جيــدة في عمر الـ 70. وتســمح حملة «وان 
يو» باإلجابة عن مجموعة من األسئلة السهلة، 
الحيــاة، وإعطاء المشــاركين  بشــأن أنماط 
فيهــا تقييماً من 10 درجــات، وتقدم الحملة 
المســاعدة بشأن الوســائل الضرورية لتغيير 
دبي - البيان الصحي  أنماط الحياة. 
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أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة متخصصة في 
الواليات المتحدة أن تناول النســاء للجزر بشكل 
دوري ومتواصــل يقلل مخاطــر اإلصابة بمرض 
سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 60%.

ووجدت الدراســة الجديدة 
التــي نشــرتها دوريــة 
طبيــة متخصصة ُتدعى 
الجــزر  أن   (Clinical Nutrition)
ُتدعــى  فيتامينــات  علــى  يحتــوي 
«كاروتينز»، وعندما تزداد نســبتها 

فــي الدم فإنها تؤدي إلى تقليل احتماالت اإلصابة 
بمرض سرطان الثدي.

الفيتامينــات المقاومة  الباحثــون إن  ويقــول 
لسرطان الثدي موجودة أيضاً في السبانخ والفلفل 

األحمر، لكنها متوفرة بصورة أكبر في الجزر.

وقــال الدكتــور ريتشــارد بيركس رئيــس فريق 
البحث الذي أجرى الدراســة إن «النظام الغذائي 
الصحــي المتضمن الجزر يمكن أن يســاعد على 
التقليل من مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي، وذلك 
بســبب كونه يســاعد علــى الحفاظ علــى الوزن 

الصحي المثالي».

وأضاف: «بينما من المهم جداً أكل الخضراوات 
كجــزء من النظــام الغذائي المتــوازن، إال أننا ال 
نستطيع أيضاً القول بأن هناك غذاء كامال ومثاليا 
عنــد الحديث عــن مرض الســرطان»، وذلك في 
إشــارة إلى أن الجزر يخفض فقط من احتماالت 
اإلصابة بالمرض وال يؤدي إلى انعدامها بالكامل. 
وخلــص الدكتور بيركس إلى أن «كل شــخص 
بمقدوره تخفيض مخاطر اإلصابة بمرض السرطان 
وغيره من األمــراض إذا التزم بنظام حياة صحي 
يضمن الحفاظ على وزنه الصحي والمثالي، إضافة 
إلى نظــام غذائي متوازن ومتنوع، مع ممارســة 
الجســم للنشاط بشــكل جيد واالبتعاد عن تناول 

الكحول».

تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمجتمع، 
التي وقد جهز المركز بأحدث التقنيات

تدار من قبل موظفين ذوي 

التي تؤدي إلــى اضطرابات خلقية مختلفة 
للجنيــن أثناء الحمل، حيــث يتم ذلك عن 
طريق استخدام التقنيات المعتادة باإلضافة 

البيتا ثالسيميا واألنيميا المنجلية ومتالزمة 
االســتقالبية  االضطرابات  وأمــراض  داون 

وغيرها.

أظهرت دراسة جديدة نشرت
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«كاروتينز»، و



منذ أشــهر قليلة وخالل أســبوع االبتكار 
الذي شــهدته دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة أذهل مستشــفى دبي جمهور 
القرية الصحية لالبتكار التي أقامتها هيئة 
الصحة في دبي، والمشــاركين في جلسة 
» البــرزة «، عندمــا اســتعرضت إدارة 
المستشــفى ومجموعة من نخبة األطباء 
فيهــا مســتوى التقــدم العالمــي الذي 
وصلت إليه أقسامها بتخصصاتها النوعية 
المختلفــة، وحيــن أظهــر المستشــفى 
تطــوره بشــكل الفت وملحــوظ، باتباع 
نظــم حديثــة مبتكرة لعــالج حزمة من 
األمــراض المزمنة،  وإجــراء العديد من 
العمليــات الجراحية، التــي أثبتت قدرة 
الكــوادر الطبية  لدى هيئــة الصحة في 
دبي بشــكل عــام  وفي مستشــفى دبي 
بوجــه خــاص علــى المضي فــي طريق 
االبتــكار، ونجح المستشــفى في تحقيق 

الريادة في 26 تخصصاً طبياً.
مــن هنا  بــدأ الدكتور عبــد الرحمن 
التنفيذي للمستشفى  الجســمي  المدير 
حديثه معنا وسألناه في مستهل حوارنا:

أيــن مستشــفى دبــي مــن مجمل 
التطورات التي يشــهدها العالم على 
صعيــد الوقاية والعــالج والعمليات 
الجراحية والمستلزمات والتجهيزات 
الطبيــة والتطبيقــات والممارســات 

الطبية عالية المستوى؟
مستشــفى دبي له مكانته على الســاحة 
الطبيــة المحليــة واإلقليميــة والعالمية 
وله تواجــده بقوة وريادته المشــهودة 
فــي أكثر مــن 26 تخصصــاً دقيقــاً من 
إذ نجــح أطبــاء  الطبيــة،  التخصصــات 
المستشــفى في وضــع بصمتهم الخاصة 
على تطور الممارســات الطبية في هذه 
التخصصات، وفي مقدمتها ما تحقق على 
مســتوى عالج األورام الســرطانية، التي 
يجريها المستشــفى عن طريق أســاليب 
مبتكــرة فريدة مــن نوعهــا، وبالتحديد 
في قســم القســطرة، وذلــك عن طريق 
حقــن المــواد الكيماويــة فــي الخاليــا 
الســرطانية مباشــرة، إلى جانب العالج 
بالليزر، الذي حقق نجاحات ملموسة، ما 
جعل المستشفى وجهة مفضلة للمرضى 
الباحثين عن عالجات شــافية من داخل 
الدولة وخارجها من أمراض الســرطان ، 
وأيضاً زراعة القوقعة. حيث يتوافد على 
المستشــفى العديد مــن المرضى لهذه 

الجراحات الدقيقة.
أضــف إلــى ذلــك حزمة أخــرى من 
التــي تحققت علــى صعيد  اإلنجــازات 
جراحة القلب، وجراحة شــرايين القلب 
المعقدة كالتشقق الشرياني، و الجراحات 
األخرى الكبرى، التي اســتطاع مستشفى 
دبي تطويعها بأساليب ذكية مبتكرة، من 
بينها إدخال تقنيات جديدة في جراحات 
المناظيــر وجراحــات الشــرايين، إلــى 
جانب ابتكار جهاز مســاعد قلب صناعي 
متطــور لعــالج المرضى الذيــن يعانون 
من ضعف فــي عضلة القلب، وغير ذلك 
مــن العمليــات الناجحة، التــي أصبحت 

نماذج واقعية ألفضل 
الممارسات الطبية .

ومن خالصــة إنجازاته المتوالية، التي 
تصــب في خدمــة المتعامليــن ، حصل 
الدولي من  المستشــفى على االعتمــاد 
العتمــاد  المشــتركة  الدوليــة  اللجنــة 
المؤسســات الصحيــة منذ عــام 2007، 
وتجديد االعتماد لعامي 2010، و2013، 
كما حصل علــى االعتماد الدولي كمركز 
للتدريــب على إنعاش القلــب والرئتين 
من اللجنة األميركية للقلب، وتم تصنيفه 
كمركز معتمد المتحانات الزمالة لألطباء، 
وحصلــت وحدة خدمــات التغذية على 
 ،(HACCP) اعتماد نظام تحليل المخاطر
و فــاز مركز القلب بالمستشــفى بجائزة 
الشــيخ حمدان بن راشــد للعلوم الطبية 

العام الماضي.
بعيداً عن اإلنجازات.. هناك مشــكلة 
المستشــفيات  إدارات  تؤرق  مزمنة 
بشــكل عام في مختلف دول العالم، 
هــي االنتظار .. ما موقفكم من هذه 

المشكلة .. كيف تتعاملون معها ؟
ضمن مســاعي هيئــة الصحــة في دبي 
تلبيــة  و  المتعامليــن  مســتوى  برفــع 
احتياجاتهم قامت إدارة مستشــفى دبي 
باتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز قدرات 
المستشفى و تجاوز احدى اهم المشاكل 
المتعلقــة بإمكانيــة الحصول على موعد 
جديــد  في العيــادات التخصصية ضمن 
المعاييــر و المؤشــرات المعتمــدة في 
الهيئة، وطرأ بالفعل التحسين في معدل 
وقــت الحصول على موعد ألول مرة في 
معظم العيادات الخارجية في مستشفى 
دبي، وبالمقارنة بين شهري ابريل 2014 
و 2015 ، علــى ســبيل المثال كان هناك 
ارتفاع في مســتوى رضا المتعاملين مع 
الهيئــة وتيســير حصولهم علــى الرعاية 
الصحية وذلك علــى أثر اإلجراءات التي 
تم اتخاذها في شــأن االنتظــار لمواعيد 
العيادات التخصصية والذي كان يفوق 60 
يوماً للمواعيد الجديدة، حيث تم التغلب 
علــى ظاهرة طول انتظــار المواعيد مع 

استحداث 165 عيادة إضافية.
هــل لديكم مؤشــرات واضحة على 
التحســن الذي طــرأ علــى مواعيد 

االنتظار ؟
من تحليل ومراجعة االحصائيات الخاصة 
لمستشــفى  التابعة  الخارجية  بالعيادات 
دبــي تبيــن أن الكثيــر مــن العيــادات 
الخارجيــة أظهرت تحســناً ملحوظاً في 
التقليــل من فترة االنتظار و على ســبيل 
المثــال كان معدل انتظــار المرضى في 
عيادة المســالك البولية فــي عام 2014 
قرابــة 28 يومــاً وانخفض إلــى 20 يوماً 
في شــهر ابريل 2015  ، وانخفض معدل 
االنتظار في عيــادة العيون من 43 يوماً  
إلــى 15 يوماً،  أما معدل انتظار المرضى 
فــي عيادة الغدد الصمــاء، فانخفض من 
24 يوماً إلــى  22 يوماً في ابريل 2015، 
وبالنســبة  لعيادة جراحــة العظام فقد 
انخفــض معدل االنتظار من 72 يوماً إلى 
26 يومــاً في ابريل 2015، وهذا ما نعده 

تحســناً مميــزاً والفتاً في ســبيل تحقيق 
رضا المتعاملين، وتوفير الخدمات الطبية 
فــي الوقت المناســب وبأعلــى درجات  

الجودة.
حســب اإلحصاءات الرســمية بلغت 
نسبة اإلشغال بأقسام العناية المركزة 
الباطنية والجراحة والقلب  لألمراض 
بمستشــفى دبــي %100، ولألطفال 
الخدج حوالي %90 بعد توسعة هذا 
القســم لتلبية االحتياجات المتزايدة 
للمرضى، بينما تتجاوز نســبة إشغال 
األسرة للمستشفى بشكل عام 85%. 
ماذا تعني هذه األرقام بالنسبة لكم؟

األســرة  إلشــغال  المرتفعة  النســب 
بمستشفى دبي تشير إلى ثقة المتعاملين 
بالخدمات الطبية المتطورة التي يقدمها 
المستشفى والتي تتوزع على 26 تخصصاً 
في األمراض الباطنية والجراحة واألطفال 

والنساء والوالدة.
وإلــى جانــب هــذه األرقــام، فــإن 
اإلحصاءات تشير كذلك إلى أن العيادات 
الخارجيــة فــي المستشــفى اســتقبلت 
227738 مراجعاً في العام الماضي 2015، 
فيما اســتقبل قســم الحوادث 133758 
مراجعاً، وبلغ عدد الدخول للمستشــفى 

في العام نفسه 30761 مريضاً .
والثقــة ليســت قاصــرة فقــط على 
المتعامليــن مــن داخــل الدولــة، فكما 
ســبق وذكرت فإن المستشــفى يستقبل 
العديــد من المرضى من خــارج الدولة 
في مختلــف التخصصات الطبية الدقيقة 
كجراحات القلب وعالج األورام، وزراعة 
القوقعة، وجراحات قلوب األطفال ممن 
يعانــون من تشــوهات فــي القلب من 

خالل مبادرة نبضات.
حدثنا دكتــور عن أبرز التوســعات 
فــي  تمــت  التــي  واإلضافــات 
أعــداد  الســتيعاب  المستشــفى 
المراجعيــن المتزايــدة مــن داخل 

الدولة وخارجها؟
التوســعات كثيرة ومســتمرة، ونذكر 
منهــا على ســبيل المثــال  اســتحداث 
عيادات إضافيــة لتقليل فتــرة االنتظار 
للمواعيــد الجديــدة، بينهــا  13 عيادة 
للمســالك البولية، و42 للغــدد الصماء، 
العامــة، و96 ألمــراض  و16 للجراحــة 
ألمــراض  و60  للتغذيــة،  و4  القلــب، 
القلب، و104 لجراحة العظام واألطفال، 
و16 للتخديــر، و45 لجراحة الثدي، و10 
للمناعة، و5 ألمراض الدم، و21 لألمراض 
التنفســية، و21 لعظــام األطفــال، و37 
لجراحــة العظــام، و16 للغــدد الصماء 
لألطفــال، و10 للروماتيــزم، و34 عيادة 
مشــتركة  وعيادات  العظــام،  لهشاشــة 
للروماتيــزم والكلــى والجراحة والغدد، 
والســكري والكلى، والحمل والســكري، 
وكذلــك مركــز طــب األجنــة والحمل 
الخطــر، كمــا تــم افتتاح قســم للعناية 
الباطنة العالية، بســعة 8 أسرة الستقبال 
الحاالت التي تحتــاج إلى مراقبة دقيقة 
ورعاية فائقة، إلى جانب توســعة أقسام 

الجراحة وغرف الوالدة.

 400
جهاز للقلب والضغط 

تم تركيبها للمرىض

رسيراً لجراحات اليوم 
الواحد منها 46 رسيراً 

لغسيل الكىل.

رسيراً لخدمات الحوادث 
والطوارئ، منها 3 أرسة 
لطوارئ النساء والوالدة. 

رسيراً للمواليد الجدد 
يف مستشفى ديب.

رسيراً لإلنعاش 
بعد الجراحة.   

غرف للعمليات 
الصغرى مجهزة 
بأحدث التقنيات.

449
األرسة املوجودة يف مستشفى 

ديب للمرىض الداخليني.

690
إجاميل األرسة يف 

مستشفى ديب.

8
غرف للعمليات 

الكربى داخل 
املستشفى

4

96
64

12

57

                          غرافيك: مليس الربيعي
يقدم مستشفى ديب خدمات صحية متميزة ملرضاه، حيث عمل املستشفى خالل السنوات املاضية عىل تطوير 

وتجويد الرعاية املقدمة وفق أعىل املعايري العاملية، لتضاهي بذلك أكرب املستشفيات.

إعداد: يوسف سعد
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حذرت العيادة الذكية لهيئة الصحة في دبي، من مضاعفات مرض 
هشاشة العظام الذي قد يؤدي إلى الكسور المتعددة في العمود 

الفقري والحوض ومفاصل اليد وغيرها من عظام الجسم.
وشــارك في العيادة الذكيــة كل من الدكتــورة أمل الجزيري 
استشــاري ورئيس وحــدة كبار الســن بقطاع خدمــات الرعاية 
الصحية األولية، والدكتورة ســها عبد العزيــز أخصائي أول طب 
وصحة المسنين، والدكتورة عائشة البسطي أخصائي طب األسرة 

بقطاع الرعاية الصحية األولية بهيئة الصحة في دبي.

وعزا األطباء مرض هشاشــة العظام إلى وجود نقص في استهالك 
كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين (د) على فترات طويلة من 
العمر، مطالبين المرضى باستهالك هذه الكميات من الفيتامينات 
عنــد ظهور أعــراض المرض الذي يطلق عليــه: «اللص الخفي أو 

المرض الصامت» لعدم وجود أعراض إال عند حدوث الكسور.

وأوضحــوا عوامل الخطورة التي تســاهم بظهور مرض هشاشــة 
العظام مثل الجنس حيث تصل نسبة اإلصابة بالمرض لدى النساء 
(%50) وعنــد الرجــال (%20)، فكلمــا ازداد العمــر زادت معه 
احتماليــة اإلصابة بالمرض، والتاريخ العائلــي حيث يعتبر مرض 
هشاشة العظام من األمراض الوراثية إضافة لقلة ممارسة الرياضة 
وضعف الهيكل العظمي وانخفاض مســتوى هرمون االستروجين 
لدى النساء وانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال 
وتنــاول بعــض األدويــة لفترة طويلة مثــل أدويــة الكورتيزون 

والصرع.
وأشاروا إلى أن األمراض التي تعد من عوامل الخطورة لإلصابة 

بمرض هشاشــة العظام ومنها أمراض الغدة الدرقية، واضطرابات 
األكل، وأمراض الكلى والكبد والجهاز الهضمي المزمنة، وتقرحات 
القولون، والسكري من النوع األول، وسرطان الثدي، والسرطانات 

بأنواعها.
وأوضحوا العوامل التي تســاهم في تحسين صحة العظام على 
امتداد العمر كممارسة النشاط البدني المنتظم واستهالك كميات 
كافيــة من الكالســيوم وفيتامين (د)، الذي يعــد ضروريا لتحفيز 

امتصاص الكالسيوم في الجسم.

واســتعرضت العيادة الذكية المضاعفات السلبية لمرض هشاشة 
العظام ومنها الكســور في العظام التــي تعد من أكثر مضاعفات 
المرض انتشــاراً وخطورة لدى المصابين بمرض هشاشــة العظام 
حيــث تحدث معظم الكســور عادة في العمــود الفقري، وعظام 
الحــوض والفخذين، نظراً لكونهــا العظام الرئيســية التي تحمل 

الجزء األكبر من وزن الجسم. 

ونوهــوا بالدراســات العالميــة التي تشــير إلــى إمكانية تعرض 
المريــض للوفــاة بنســبة %20 بعد الســنة األولى مــن اإلصابة 
بالمــرض، و%40 من الحاالت المرضية يكونون غير قادرين على 
المشــي الطبيعي، و%80 من الحــاالت المرضية تكون غير قادرة 

على ممارسة النشاط اليومي الطبيعي.
وأشــاروا إلى إمكانية تشخيص هشاشة العظام من خالل فحص 
كثافة العظام والتصوير بواســطة األشعة السينية (ديكسا) الفتين 

إلى أن فترة عالج المرض تستمر من 2 إلى 5 سنوات.
وأكــدت العيادة الذكية أهمية الفحص للكشــف عن هشاشــة 
العظام عند بلوغ ســن الـ65 عاما للرجال، وبلوغ سن اليأس لدى 
النســاء، أو إذا كانت الســيدة تتلقى عالجات دوائية قد تســبب 

اإلصابة بمرض هشاشة العظام.

 أطباء العيادة الذكية يجيبون عن أسئلة المتابعين

عندمــا تهــدد الســمنة المفرطــة حياة 
المرضى ينصح األطباء بإجراء عمليات 

جراحية إلنقاص الــوزن مثل تصغير 
حجــم المعــدة أو تحويل مســار 
أجــزاء من القنــاة الهضمية، لكن 
دراسة حديثة حذرت من مخاطر 

بعض هذه العمليات. 
قالت دراســة حديثة أجريت 
فــي تايــوان إن أنواعــاً معينة 
من جراحــات إنقاص الوزن قد 
وتزيد مخاطر  العظــام  تضعف 

وتساعد  بالكســور.  اإلصابة 
الوزن  إنقــاص  جراحــات 
مثل تحويل مسار المعدة، 

مرضى الســمنة في فقدان 
الــوزن من خــالل تقليل كمية 

الطعام التي يمتصها الجسم.
وقــال الدكتــور كو - تشــين هوانج كبير 
الباحثين في الدراســة وهو من كلية الطب 
في جامعة تايوان الوطنية بتايبيه إن الجسم 
يحرم من الكثير من العناصر الغذائية عندما 
يخضع المرضى لمثل هــذه الجراحات مثل 
فيتامين د والكالسيوم والتي ترتبط باإلصابة 

بهشاشة العظام.
وكتب هوانج وزمالؤه في دورية الطب، 
أنــه خالل العقــد الماضــي زادت جراحات 
عالج الســمنة وهي تقنية تســتخدم إما في 
تصغير حجم المعدة أو تحويل مســار أجزاء 
مــن القناة الهضمية ســبعة أمثــال. وذكروا 
أن بحثاً ســابقاً أشــار بالفعل إلــى أن هذه 

الجراحات قد تزيد مخاطر كسور العظام.
ومن خالل قاعدة بيانات التأمين الصحي 

تتبع  الوطنيــة 
الباحثــون 2064 

خضعــوا  مريضــاً 
الســمنة  عالج  لجراحات 

في الفترة من 2001 إلى 2009 
و5027 مريضاً بالســمنة لم يخضعوا 

لهذه الجراحات. وبشكل عام وجد الباحثون 
أن المرضــى الذين خضعــوا للجراحة زادت 
مخاطر إصابتهم بالكسور بنسبة %21 خالل 

السنوات الخمس التالية للجراحة.

كشفت دراســة علمية أشرف عليها باحثون 
أميركيــون، أن تناول الخــوخ المجفف يقي 
من هشاشــة العظام الناجمــة عن التعرض 

لإلشعاعات.

وقالت الدكتورة نانسي تيرنر، من قسم 
التغذية وعلوم األطعمة بجامعة تكســاس 
وزمالؤهــا، إن نتائــج الدراســة قد تكون 
لها انعكاســات مهمة لألشخاص المعرضين 
بشــكل كبيــر لإلشــعاع المؤين، وتشــمل 
المرضى الذين يخضعون للعالج اإلشعاعي 
ورواد الفضــاء والعمال الذين يعملون في 

غرف األشعة وضحايا الحوادث النووية.
وتفســر الدكتــورة تيرنــر أن فقدان 
العظام الناجم عن اإلشــعاع المؤين 
هــو مصدر قلق صحي للعاملين 
فــي المهن أو فــي الحاالت 
تتعــرض لإلشــعاع،  التــي 
حيــث يمكــن أن تــؤدي 
لضعــف الهيــكل العظمي 

وهشاشته.
أن  الباحثون  وأوضح 
إلى  تشير  التقديرات 
أن هشاشــة العظــام 
هي المسؤول عن أكثر من 
8.9 ماليين حالة من الكســور في مختلف 

أنحاء العالم كل سنة.
وتوصــل العلمــاء فــي معــرض 
أبحاثهــم إلى أن الخــوخ المجفف 
يخفــض الجينات المرتبطــة بانهيار 
العظــام أو هشاشــتها، وهــو األكثر 
فاعلية لمنــع فقدان العظام الناجم عن 
التعرض لإلشعاعات المؤينة. وأشاروا إلى 
أن الفاكهــة تحتوي على نســبة كبيرة من 
مــادة البوليفينول، ولهــا خصائص مضادة 
لاللتهابــات. وأضاف  لألكســدة ومضــادة 
يحــوي  المجفــف  الخــوخ  أن  الباحثــون 
مكونات نشــطة بيولوجيــاً يمكن أن توفر 
السالمة للهيكل العظمي الناجم عن العالج 

اإلشعاعي.

ذكرت دراســة علمية متخصصة أن تناول 3 
أكواب من الشــاي يومياً قد يساعد 
بدرجة كبيرة في الوقاية من هشاشة 
وذكــرت  الســكري.  ومــرض  العظــام 
ميل)  (ديلــي  صحيفــة 
البريطانيــة أن 
الدراسة 
التي 
جامعــة  فــي  أجريــت 
أن  أثبتت  األميركية  فرامينجهــام 
مــادة الفالفونويد المضادة لألكســدة 

التي يحتويها الشــاي تساعد كبار السن على 
حماية عظامهم من مرض الهشاشة.

وأوضحت الدراســة أن العلماء في استراليا 
ساورتهم الشكوك لفترات طويلة حول قدرة 
الكيماويــات المضادة لألكســدة الموجودة 
في بعــض األطعمة والشــاي فــي تخفيض 
نســبة اإلصابــة بأمراض أخــرى مثل القلب 
والســرطان. وقالــت الصحيفــة إن البحث 
الــذي أجراه علمــاء من اليابــان والواليات 
المتحدة خلص إلى أن شــرب 3 أكواب من 
الشــاي بانتظام يوميــاً يمكن أن يخفض من 

نســبة اإلصابة بكســور الفخذ بنسبة 30%، 
مشــيرة إلــى أن امرأة من بين كل 3 نســاء 
ورجــل من بيــن كل 12 رجالً فــي المملكة 
المتحــدة يصابــون بمرض هشاشــة العظام 
دبي - البيان الصحي خالل حياتهم. 
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الهاتف الذكي بات "الطبيب المتنقل" الذي 
يغنيك عــن العيادة ويوفر المــال والوقت. 
وآخــر إضافة إلى مجموعة تطبيقات الصحة 
تتمثــل بتطبيــق يســمح للشــخص بقياس 
مســتوى التوتــر لديــه بخطــوات بســيطة 

وسريعة وبتكلفة زهيدة.
فمنذ اختراع التطبيقات تحولت الهواتف 
الذكية إلى أجهزة متعددة الوظائف بما فيها 
الكشف عن بعض الحاالت الصحية لإلنسان.

وقد تــم اإلعالن عن البحث الحديث من 
قبل الجمعية الدوليــة لعلم الغدد وجمعية 
الغــدد الصمــاء فــي أميــركا، والتطبيق لن 
يتطلب سوى أنبوب بســيط وعدسة خاصة 
وعينة من اللعاب حتى يتم قياس مستويات 

هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر.
ومــا يميز هــذا التطبيق عدم اســتهالكه 
لبطارية الهاتف الذكي، وســرعته في قياس 
مســتوى التوتر وسهولة اســتعماله وتكلفته 
الزهيــدة، حيــث إن اختبــار الهاتف الذكي 

يمكــن أن يقــدم النتائــج في أقــل من 10 
دقائــق ولــن تتجــاوز تكلفتــه 5 دوالرات، 
مقارنــة بأســبوع لمعرفة النتائــج وبتكلفة 

50 دوالراً إذا تــم 

التحليــل في معمل خــاص. التطبيق ما زال 
في مراحله التجريبية ويأمل الباحثون بأخذ 
موافقــة إدارة الدواء والغذاء األميركية عام 

2015 عليه ليتم تسويق االختبار وطرحه.

نجح فريق من العلماء األميركيين في 
ابتــكار جهاز جديد يــزرع في العين 
لعــالج ضعف النظر الذي يحدث مع 
التقدم في العمر، فبعد سن األربعين 
عــادة مــا يضعــف النظــر تدريجياً 
ويصبــح من الصعب رؤية األجســام 
القريبة بوضوح، وهذه الحالة تصيب 
مليار شخص حول العالم، ويعد هذا 
الجهــاز آمناً، أما مــدة عملية الزرع 
فتســتغرق 10 دقائــق فقــط، حيث 
يزرع الجهاز في قرنية العين لتقويم 
النظر ويساعد من يعانون من ضعف 
البصر الشــيخوخي في االستغناء عن 

نظارات القراءة.

وبحســب مطــوري جهــاز «كاميرا» 
تســتغرق عمليــة الزرع مدة 

10 دقائق مــع تخدير موضعي، وتم 
اختبار هذا الجهاز على أكثر من 500 

شخص فوق سن الـ 45.

وأظهــرت الدراســة بعد 3 ســنوات 
مــن المتابعــة أن هذا الجهــاز مكّن 

%80 من المرضى من النظر الســليم 
واستطاعوا االســتغناء عن النظارات 

أثناء القراءة أو قيادة السيارة.
ويعد هــذا الجهاز آمنــاً ال يؤذي 
العيــن إذ يمكــن إزالتــه بطلب من 
المريــض أو فــي حــال حــدوث أي 

مضاعفات بسببه. 

ب للتوتر.
 عدم اســتهالكه 
ــرعته في قياس 
ــتعماله وتكلفته 
ار الهاتف الذكي 

مقارنــة
50 دوال

وبتكلفة  موافقــة إدارة الدواء والغذاء األميركية عام تائــج
عليه ليتم تسويق االختبار وطرحه.

وبحســب مطــوري جهــاز «كاميرا» 
ــة الزرع مدة  مل

.45 ــشخص فوق سن الـ

وأظهــرت الدراســة بعد 3 ســنوات 
ن المتابعــة أن هذا الجهــاز مكّن 

أثناء ال
ويعد
العيــن

المريــض
مضاعف

ن و
النت فة ل ع أ ة بأســبوع لمعرفة النتائــج وبتكلفة

بالراً إذا تــم  2015 عليه ليتم تسويق اال
وبحســب

تســتغرق عمليــة الزرع مد
ج مــن المتابعــة أن ه

أطلقت هيئة الصحة في دبي تطبيق «أطباء دبي» الذكي ضمن 

جهودهــا الرامية إلى تعزيز وتلبيــة احتياجات المتعاملين من 

الخدمــات الذكية في ظل النمو المتزايد الذي يشــهده القطاع 

الصحي في اإلمارة وتماشــياً مع توجهــات الهيئة للتحول نحو 

الحكومة الذكية ورؤية صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، بتسهيل حياة الناس وتحقيق السعادة لهم.

ويتضمن التطبيق العديد من المعلومات التي تهم المتعاملين 

ويمكن الحصول عليها عبر هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية.

ويمّكــن التطبيق المســتخدمين مــن البحث عــن األطباء 

والمهنيين الصحيين والمنشــآت الصحية فــي القطاعين العام 

والخاص في دبي عبر التخصص واالسم والمنطقة التي يرغبون 

في البحث فيها للحصول على نتائج البحث وتفاصيله بكل دقة 

وربط، وذلك مع خدمة اإلرشــاد للمنشــأة والطبيب من خالل 

الخرائــط التفاعلية من غوغل لتكــون خدمة متميزة ال تقتصر 

االســتفادة منها على ســكان دبي ولكنها تمتد لتشــمل الزوار 

والسياح.

ة في دبي تطبيق «أطباء دبي» الذكي ضمن 

جهودهــا الرامية إلى تعزيز وتلبيــة احتياجات المتعاملين من 

الخدمــات الذكية في ظل النمو المتزايد الذي يشــهده القطاع 

الصحي في اإلمارة وتماشــياً مع توجهــات الهيئة للتحول نحو 

الحكومة الذكية ورؤية صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، بتسهيل حياة الناس وتحقيق السعادة لهم.

ي تهم المتعاملين 

ول عليها عبر هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية.

ويمّكــن التطبيق المســتخدمين مــن البحث عــن األطباء 

والمهنيين الصحيين والمنشــآت الصحية فــي القطاعين العام 

والخاص في دبي عبر التخصص واالسم والمنطقة التي يرغبون 

في البحث فيها للحصول على نتائج البحث وتفاصيله بكل دقة 

وربط، وذلك مع خدمة اإلرشــاد للمنشــأة والطبيب من خالل 

الخرائــط التفاعلية من غوغل لتكــون خدمة متميزة ال تقتصر 

االســتفادة منها على ســكان دبي ولكنها تمتد لتشــمل الزوار 

والسياح.

أعطــت إدارة الغــذاء والــدواء األميركية 
FDA الضــوء األخضر لتســويق أول جهاز 
إلكترونــي ذاتي الحقن لعــالج أكثر أنواع 
مــرض التصلــب المتعدد شــيوعاً، ويحقن 
الجهــاز الجديــد عقار بيتاســيرون المعدل 
الغــذاء قــد منحتــه  إدارة  الــذي كانــت 
موافقــة مبدئية منذ 22 عامــاً لعالج صور 

انتكاســية لهذا المرض العضال الذي يصيب 
الجهاز العصبي المركزي بالشــلل. ويعطي 
البيتاسيرون للمريض تحت الجلد كل يومين 
بنسب مختلفة حسب مرحلة العالج. وقالت 
للمســتحضرات  األلمانيــة   Bayer شــركة 
الطبيــة المبتكرة للجهاز والتــي تبيع أيضا 
عقار بيتاسيرون إن الجهاز الجديد المسمى 
(بيتاكونيكت) ســُيطرح في األسواق مطلع 

العام المقبل. 
 multiple sclerosis والتصلب المتعدد 

المعروف أيضاً بالتصلب اللويحي، أو التهاب 
الدماغ والنخاع المنتثر هو التهاب ناتج عن 
تلف الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ 
والحبل الشــوكي ويعّطل هذا التلف قدرَة 
أجزاٍء مــن الجهاز العصبي علــى التواصل، 
ممــا يؤّدي إلــى ظهور عدٍد مــن األعراض 
والعالمات المرضية منها أعراض عضوية أو 

إدراكية عقلية، وأحياناً تكون على 
ويّتخُذ  نفسية،  هيئة مشاكل 

عدة أشكال مختلفة. 

طــّور أطباء لألمــراض الجلديــة عالجاً 
يعمل بالليزر يســاعد فــي التخلص من 
آثار الشيخوخة، والجلد التالف، ويساعد 
أيضــاً في تخليص البشــرة مــن الخاليا 

السرطانية.
وتوجــد عوامل عدة تســاهم في تلف 
البشرة منها التقدم في العمر والتعرض 
للشــمس، وبفضل تقنية الليزر الجديدة 

أصبح باإلمكان إعادة شباب البشرة.
ولهــذه التقنيــة منافــع صحيــة أيضــاً 
فهي تســاعد فــي التخلص مــن الخاليا 

الســرطانية في الجلــد وذلك من خالل 
إزالــة الطبقات المصابــة في 90 دقيقة 
دبي - البيان الصحي  فقط. 

يبدو أن اســتخدام «الواي فاي» ال يقتصر 
الموســيقى ومشاهدة  فقط على ســماع 
األفــالم، بل ســيدخل قريبــاً عالم الطب 

العالجي.
وأقــدم باحثون مــن جامعتــي Tufts و

المتحدة األميركية  الواليات  Illinois في 
على تطوير وســيلة تقضي بتنشــيط زرع 
إلكتروني عن بعد في الجســم، وذلك في 
ســبيل التخلص من االلتهابــات البكتيرية 
بفضــل «الــواي فاي»، بحســب ما ذكرت 

صحيفة النهار.

وأجــرى الباحثون الدراســة على فئران 
أصيبــت ســابقا ببكتيريــا العنقوديات، 
التي تســبب التهاب الدم. وتّم تشــغيل 
الــزرع اإللكتروني عن بعد، فأطلق هذا 
األخير الحــرارة في الجســم، مما أّدى 
إلــى القضاء علــى االلتهابــات بعد 24 
ساعة. أما بالنسبة إلى الزرع، فقد تحلّل 
وحده في الجســم بعد 15 يوماً من بدء 
دبي - البيان الصحي  العملية. 
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يعد طب الحــاالت الحرجة بمفهومه 
الحديــث من أحد أحدث فروع الطب 
نشــأة وهو بصفــة عامة أكثــر فروع 
الطــب اســتهالكاً للمــوارد وارتفاعــاً 

لتكلفة العالج.
الموضــوع  ونظــراً ألهميــة هــذا 
يفتــح «البيــان الصحي» هــذا الملف 
إللقاء الضوء على دور أقســام العناية 
المركزة في مستشــفيات هيئة صحة 
في دبي ضمن ثالث حلقات تبين نسبة 
اإلشغال الكاملة على مدار الساعة في 
هذه األقســام، نظراً للضغط الشــديد 
على مستشــفيات الهيئة نتيجة تلقيها 
جميع الحاالت الخطرة في اإلمارة إلى 
جانــب العديد من الحــاالت الحرجة 
التــي يتم تحويلها من المستشــفيات 
في مختلف إمارات الدولة إلى أقسام 
العناية المركز في مستشفيات الهيئة.

العناية  األولــى  الحلقــة  وتتنــاول 
المركزة في مستشــفى لطيفة، حيث 
تؤكد إحصاءات الهيئة أن نسبة إشغال 
األسرة في وحدة العناية المركزة في 
مستشفى لطيفة تبلغ ١٠٠٪، وتتعامل 
المستشفى معها بنوعية وجودة عالية 
مــن قبل أطبــاء مختصييــن مؤهلين.

وتقــول الدكتور منى تهلــك المديرة 
التنفيذية لمستشــفى لطيفة، إن عدد 
األسرة في وحدة العناية المركزة في 
المستشفى يبلغ ١٥ سريراً، منها ثالثة 
أسرة للكبار وأمراض النساء والحوامل 
بعد الوالدة، وســريرين فقط لجراحة 
األطفال، و٦ من هذه األسرة محجوزة 
مــن قبــل مرضــى اإلقامــة الطويلة، 
الذين هم على جهاز التنفس الصناعي 

لسنوات عدة.

وتضيف، تبلغ نسبة إشغال األسرة في 

وحدة العناية المركزة في المستشفى 
مــا يقــارب ١٠٠٪، مشــيرة إلــى أن 
الوحدة تســتقبل العديد من الحاالت 
منهــا ما يتعلق بكبار الســن وتشــمل 
أمراض النســاء بعد الــوالدة وحاالت 
الــوالدة عاليــة المخاطــر كالــوالدة 
المصحوبــة  القيصريــة  أو  الطبيعيــة 

بنزيف شديد. 
الملتصقة إلى  وحــاالت المشــيمة 
جانب حاالت تســمم الحمل وحاالت 

المناظير النسائية الحرجة.
إلــى قســم جراحة  أمــا بالنســبة 
األطفال فيشــمل جراحات المســالك 

الكبيرة  والجراحات  لألطفــال  البولية 
الحرجــة وحاالت الحروق من الدرجة 
األولى، ومعالجة حاالت الحروق عند 

األطفال قبل وبعد العملية. 
وفي ما يخص قسم األطفال   باطني: 
فيســتقبل حــاالت االلتهاب الشــديد 
لألطفال وحاالت التهاب الدم الشديد، 
ومرضــى القلب، إضافة إلــى أمراض 
األعصاب المترتب عليها خطة عالجية 

مطولة.

وتمكن مستشفى لطيفة في السنوات 

الماضيــة مــن خفــض نســبة إصابة 
الــوالدة في وحدة  األطفــال حديثي 
العناية المركزة باإلنتانات وااللتهابات 
إلــى أقل من النســبة العالمية، بفضل 
تطبيقه أنظمة جديدة ونشــره ثقافة 
التعامل الصحي السليم للطاقم الطبي 
فــي الوحــدة ولألهل مــع صغارهم، 
فيرمونــت  لشــبكة  وفقــاً  وذلــك 
أكســفورد، التي تضم أكثــر من ٨٠٠ 
وحدة رعايــة مركــزة للمواليد حول 
بين خدمات  المقارنة  العالم، وتتيــح 
وجودة كل وحدة مع تحليل البيانات، 
إلتاحــة المجال أمــام الجميع بمعرفة  منى تهلك  محمود الحليق

الحليــق  الدكتــور محمــود صالــح  يقــول 
استشــاري طــب األطفال الخــدج وحديثي 
الــوالدة ورئيــس قســم األطفــال ووحدة 
العناية المركزة لألطفال حديثي الوالدة في 
مستشــفى لطيفة إن القســم يضم حالياً ٦٤ 

سريراً وتبلغ نسبة اإلشغال ١٠٠٪. 

وشــرح الدكتــور الحليق أكثر األســباب في 
ارتفاع نسبة إشغال األسرة في وحدة العناية 
المركزة لألطفال الخدج بمستشــفى لطيفة، 
مبيناً أنها تتمثل في قيام بعض المستشفيات 
بتســجيل الحوامل ضمن برامج الحمل وعند 
الوالدة المبكرة يتم تحويل الحامل من دون 
تنســيق مسبق إلى مستشــفى لطيفة، ويتم 

وضع المستشفى تحت األمر الواقع.
وهناك بعض المستشفيات الخاصة لديها 
حاضنــات ولكنها تقــوم بتحويــل الحاالت 
المعســرة أو المشــكوك فــي قدرتها على 
تســديد فاتورة العالج، التــي غالباً ما تكون 

طويلة ومكلفة إلى مستشفيات الهيئة.

ويضيف من بين األسباب كثرة الوالدات 
المبكــرة وارتفاع أســعار تلك الخدمات في 
المستشفيات الخاصة، وارتفاع نسبة الزيادة 
فــي الحمل بأكثــر من طفل في الســنوات 
الســابقة، بسبب المنشــطات اإلباضية التي 
يقــوم بصرفها القطاع الخــاص للحوامل من 
دون وجــود مبررات تســتدعي ذلك، األمر 
الذي ينجــم عنه حمل بتوائــم وثالثة وفي 
أحيان أخرى في أربعة توائم، أو بعض مراكز 
اإلخصاب بالدولة التــي تقوم بترجيع ثالثة 
أو أربعــة أجنة في التلقيــح الصناعي لرفع 
نسبة نجاح التلقيح الصناعي لديها، ما يؤدي 
إلى الحمل بالتوائم أو ثالثة أطفال وبالتالي 
الــوالدة المبكرة أو القيصرية، ما يؤدي إلى 
الحاجــة لوضعهم في حاضنــات ألنهم غير 
مكتملــي النمو، األمر الذي يتطلب إبقاءهم 
في القسم المخصص لألطفال الخدج لفترات 
تمتــد أحياناً لشــهور عدة خصوصــاً عندما 
تكــون أوزانهم قليلة تتــراوح بين ٥٠٠ إلى 
١٢٠٠ غرام، إضافة إلى إصرار شريحة كبيرة 
من الحوامل عند الوالدة المبكرة بمستشفى 
لطيفة أو االنتقال إليه بعد الوالدة في حالة 
وجود مشــكلة في الطفل المولود لشــيوع 

القدرة والكفاءة العالية لمستشفى لطيفة.

ويشير الدكتور الحليق إلى أن وحدة العناية 
الــوالدة في  المركــزة باألطفــال حديثــي 
مستشفى لطيفة أسســت قبل نحو ٢٧ عاماً 
بســعة سريرية تبلغ ٣٤ ســريراً وهي مركز 
اإلحالة الرئيس للرعاية الصحية من الدرجة 
الثالثــة لألطفــال حديثي الــوالدة في دبي 
والمناطق الشمالية، كما أنها المركز الوحيد 

لجراحات األطفال الخدج في دبي.
وازداد الطلب على خدماتها منذ إنشــائها 
بالمستشفى  المولودين  األطفال  وتســتقبل 
وخارجها، وبالنتيجة فقد توســعت خدماتها 
حيث تقدم عالجات جديدة، وتدخالت وفقاً 
للمســتوى الثالث للرعايــة الصحية فزادت 
وعلــى مراحــل الســعة الســريرية للوحدة 
١٣٠٪ في معظم األوقــات، فيما تبلغ حالياً 
٦٤ ســريراً مــع كامل تجهيزاتهــا حيث يبغ 
معــدل اإلشــغال ١٠٠٪ ويصل االســتيعاب 

العملي إلى ٧٠ خديجاً ومولوداً جديداً.
ويضم قسم األطفال الخدج ٦٤ حاضنة 
منها ٢٥ حاضنة عادية، و٣٩ حاضنة للعناية 

الدقيقــة، وتحتوي وحــدة العناية الفائقة 
لألطفــال حديثي الوالدة علــى ٣٤ جهازاً 
للتنفس، منهــا ١٣ من أحدث األجهزة في 
العالم لخدمــة األطفال، إضافة إلى وجود 
٤ حاضنات أطفال مــع جهاز تنفس للنقل 
الخارجي، وحاضنتين من دون جهاز تنفس 
أيضــاً للنقل الخارجــي، إضافة إلى أجهزة 
ومعدات أخرى، مثــل أجهزة إنذار القلب 

والتنفس، وعددها ٦٦ جهازاً.

ويوضــح الدكتور الحليق أن وحدة العناية 
المركزة في المستشفى تسجل على سبيل 
المثــال منذ ٣ أعــوام زيــادة مطردة في 
نســبة عدد األطفال الذين تم إدخالهم في 
الوحــدة، حيــث يصنف مســتوى الرعاية 
بالوحــدة بحديثــي الوالدة فــي اإلمارات 
فــي مراكــز متقدمة عالميــاً نظــراً ألنها 
تقــدم خدمات جراحــة المولودين الجدد 
والرضــع الذيــن يعانون مــن متاعب في 
القلب. وعلى الرغم من وجود مستشفيات 
جديــدة كثيــرة في دبــي تقــدم الرعاية 
المركــزة لألطفــال حديثي الــوالدة، فإن 
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باآلخرين،  مقارنــة  أنفســهم  تقييــم 
وإبراز النسب العالمية لكل مرض.

وهكذا فــإن وحدة العناية المركزة 
لألطفــال الخــدج بمستشــفى لطيفة 
ذوي  األطبــاء  مــن  كادر  يدعمهــا 
الخبــرة، ونظــم ذات كفــاءة عاليــة 
تسهل الوصول للمســتويات العالمية، 
ومتكاملة  كبيــرة  مجموعــة  وتقــدم 
من الخدمــات للمواطنين والمقيمين 
في دبي والمناطق الشــمالية، كما أن 
مســاهماتها في مجال الرعاية الصحية 
والتعليم الطبي متميزة، ومن ثم فإنها 
نالــت بجدارة جائــزة حمدان ألفضل 

قسم طبي في القطاع الحكومي بدولة 
اإلمارات في ٢٠١٢.

ويقــول الدكتور محمود صالح الحليق 
الخــدج  األطفــال  طــب  استشــاري 
وحديثي الوالدة ورئيس قسم األطفال 
لألطفال  المركــزة  العنايــة  ووحــدة 
حديثي الوالدة في مستشــفى لطيفة، 
إن وحــدة الرعاية المركــزة لألطفال 
الخدج بالرعاية الصحية تقدم خدماتها 
لــكل األطفال، ســواء من ولــدوا بعد 
الحمل المكتمــل أو الذين ولدوا عند 

٢٣-٢٤ أســبوعاً والذيــن يبلغ وزنهم 
لدى الــوالدة نحو ٤٥٠ جراماً، ويتوفر 
بالوحــدة كل أنــواع أجهــزة التنفس 
التواتــر  عالــي  والتنفــس  الصناعــي 
وأجهــزة استنشــاق أكســيد النتريك. 
كذلــك يتوفر بالوحــدة أجهزة لتبريد 
الجســم بأكمله لحاالت اعتالل الدماغ 

اإلقفاري بنقص األكسجين خصوصاً. 
وتقــدم الوحدة رعايــة ما قبل وما 
بعد العمليــات الجراحية، ويحضر كل 
العمليات طبيب متخصص في حاالت 
األطفال الخــدج لمراقبة الطفل طوال 
إجــراء الجراحــة، والمســاعدة علــى 

اســتقرار حالته عند الضرورة. وتشمل 
العمليــات التي تجــرى داخل الوحدة 
أنبــوب بالصــدر، وقثطــرة  تركيــب 
الشرايين، وإدخال القثطرة عبر الجلد، 
والبــذل البطينــي، وتخطيــط الدماغ 

بالموجات فوق الصوتية.
وفــي وحــدة طــب األم والجنين 
في مستشــفى لطيفة تقــدم الخدمة 
االستشــارية للحوامــل، ويتــم فحص 
األطفال وهم إلى جانب أمهاتهم على 
الســرير، وتقــدم المشــورة لألمهات 
حــول الرضاعة الطبيعيــة وغيرها من 

المسائل.

وحــدة الرعاية المركــزة لألطفال الخدج 
فــي مستشــفى لطيفــة تواصــل تصدرها 
المشهد لكونها المركز الرئيس الذي يحال 
إليــه األطفــال المرضى، وحــاالت الحمل 
في توائم والحمــل ذي المضاعفات، ولذا 
فقــد ازداد عدد األطباء بها حتى يتســنى 
تقديم خدمات أفضل على مدار الســاعة. 
وتــم جلب معدات وعالجــات جديدة لم 
تتوفر لها من قبل، وتعطى الوحدة أولوية 
لتعليم األطباء والممرضات، وكذا لتثقيف 

المرضى وأسرهم.

ونــوه بــأن الرعايــة فــي وحــدة العناية 
المركــزة لحديثــي الوالدة تنقســم إلى ٣ 
مراحــل، المرحلــة الثالثة وهــي المرحلة 
الحرجة، التي يحتاج الطفل فيها إلى رعاية 
مســتمرة ودقيقة، ويجــب أن يكون لكل 
طفــل ممرضــة واحــدة فقــط، والمرحلة 
الثانيــة وهــي المرحلــة التــي ال يحتــاج 
الطفل فيها عناية مركزة ونكتفي بممرضة 
واحدة لــكل ٤ أطفال، أما المرحلة األولى 
وهي المرحلة الخفيفــة، فقط يتم متابعة 

وزن الطفــل، والعناية العاديــة والرضاعة 
والتنظيف وبعدها يخرج الطفل إلى البيت 
عندمــا يصل إلى وزن معين ويكون وضعه 

اإلكلينيكي مستقراً.
والوضــع في هذه الوحــدة يختلف عن 
األقســام األخرى، حيث إن جميع األطفال 
يعيشون إما على أجهزة التغذية وإما على 
أجهزة األكسجين، ومن الصعب جداً إخراج 

أي طفل الستقبال الحاالت الجديدة.

وتتــراوح فتــرة إقامة األطفــال الخدج في 
وحــدة العنايــة المركــزة لألطفــال الخدج 
بمستشــفى لطيفة ما بين ١٥ -٢١ يوم إقامة 
فــي المتوســط، ولكن بعض الحــاالت تولد 
مبكــرة جداً وتحتاج لـفتــرة تتراوح بين الـ 
٢٤ و٣٠ أســبوعاً، وقــد تمتــد إقامتهــا إلى 
أشهر حســب الحالة المرضية أو مضاعفتها، 
وتتسم رسوم العالج باالعتدال وأقلها تكلفة 
حيث تبلغ للمســتوى األولى ٢٢٠٠ درهم، 
والمســتوى الثاني ٢٨٠٠ درهم، والمستوى 
الثالــث ٣٩٠٠ درهم. وينضوي كل األطفال 
حديثــي الــوالدة تحــت برنامج المســح 

االســتقصائي الذي يستهدف استكشاف أي 
عيوب في عملية األيض، أو الغدد الصماء، 
كما يخضع كل المواليد لفحص عام لوظيفة 
الســمع خالل مدة بقائهم في المستشفى. 
بتنبيه  الوحــدة  ويقوم أطبــاء وممرضات 
وتثقيف األســر حــول المتاعــب الصحية 
للمواليد، حيث يخصص يوم في األســبوع 
من  المواليــد، خصوصاً  لمتابعــة حــاالت 
كان وزنهم أقــل بكثير من الوزن الطبيعي 

عنــد الوالدة، وهؤالء تتــم متابعتهم حتى 
بلوغهم الثانية من العمر.

وتتضمن إجــراءات المتابعة تلك تقييم 
نمــو المولــود، والتغذيــة، والتحصين ضد 
العصبيــة  والحالــة  المعديــة،  األمــراض 
للمواليــد. كذلك يتم إجــراء فحص لعيون 
المواليــد الذين كان وزنهــم أقل كثيراً من 
الــوزن الطبيعي لدى الوالدة، ويقوم بذلك 
طبيــب عيــون ذو تدريــب خــاص، بينما 

المولود ال يزال بوحدة العناية المركزة.

ويعمــل في الوحدة ٢٠ طبيباً، و١٤٠ ممرضة، 
واثنان من فنيي المختبرات، وأخصائي للعالج 
الطبيعــي. وحيث إن الوحدة جزء من قســم 
طب األطفال بالمستشــفى فإنها تســتفيد من 
التخصصات األخرى المتوفرة به كطب القلب 
عند األطفــال، ومن المتخصصيــن في األيض 
واألمراض الوراثية، وقســم األمراض العصبية 
لألطفال، وقسم األشعة، وبنك الدم، ولكل من 
هذه األقسام أهميته في عالج األطفال حديثي 
الــوالدة. وتتمتــع كل الممرضات بالخبرة في 
التعامل مــع األطفال الخدج، ويتلقين دورات 
تدريبية فــي هذا الشــأن. وبالمثل فأخصائي 
العالج الطبيعي بالوحــدة له خبرة في رعاية 
األطفــال الذيــن يولــدون قبل اكتمــال فترة 
الحمل، بما يســاعد في عملية التطور الفكري 
والحركــي للطفل، ويقدم التقييم والمشــورة 
الالزمة لكل األطفال بالوحدة، كما يقوم بعقد 
جلســات لتدريــب الممرضات واألســر على 
األســاليب المثلى للتعامل مع األطفال، الذين 

يولدون قبل اكتمال فترة الحمل.

ذكــرت الدكتورة منى تهلك أنه في كثير مــن األحيان يتم تحويل بعض 
مرضــى المتواجديــن فــي وحدة العنايــة المركزة وهي الحاالت شــبه 
المســتقرة إلى بعض األقســام الداخلية في المستشفى، وذلك لتخفيف 
الضغــط علــى وحدة العنايــة المركــزة وإمكانية قبول بعــض الحاالت 
الحرجة الجديدة. وبســبب نســبة اإلشــغال العالية لألســرة في وحدة 
العنايــة المركزة خصوصاً في جراحة األطفال يتم تأجيل بعض العمليات 
الجراحيــة للمرضى المجدولين، الذين يحتاجون للبقاء في وحدة العناية 

المركزة بعد العملية، ما يؤثر على الخدمة المقدمة للمريض. 

 يقــوم أطبــاء وحــدة  العنايــة المركزة لألطفــال حديثي الــوالدة في 
مستشــفى لطيفــة بمراجعة الملفات والبيانــات الخاصة بحاالت وفيات 
المواليــد، واألطفال الذيــن يولدون موتى بالفعل فــي دبي في كل من 
مستشفيات القطاعين العام والخاص، وإبداء التوصيات المالئمة في هذا 
الصدد لهيئة الصحة حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم لتحسين الرعاية. وبالمثل 
يتــم شــهرياً التدريب على برنامــج إنعاش األطفال الخــدج، وذلك لكل 
من األطباء والممرضات من مستشــفى لطيفة ومن مستشــفيات القطاع 

الخاص.
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الســيلياك هو مرض مناعي مكتســب يصيب األمعاء 
الدقيقة لألشخاص الذين لديهم قابلية جينية لإلصابة 
به، ويدرج هذا المرض ضمن أمراض سوء االمتصاص، 
حيث إن المواد الغذائية ال تمتص بالصورة الصحيحة، 
كما أن جســم اإلنســان يكون أجســاماً مناعيه ضد 

بروتين الجلوتين الموجود في القمح.
ويصيــب هذا المــرض مختلف الفئــات العمرية، 
وتزداد نســبة اإلصابة بــه لدى المصابيــن بأمراض 

مناعيه.

وتتمثــل أعراض اإلصابــة بالمرض مــن خالل نقص 
الوزن، الشحوب (بسبب فقر الدم)، زيادة السوائل في 
الجســم وخاصه الساقين (بسبب انخفاض مستويات 
البروتينات)، التهاب الجلــد، كدمات، نقص فيتامين 
(ك)، فقدان اإلحســاس في األطراف المختلفة، اآلم 
العظام أو تشــنجات عضلية، نقص الماغنيســيوم أو 
الكالســيوم، الحكة (الحساســية) التي تؤثر على نحو 
(%25-15) من األشــخاص المصابين بالمرض، حيث 

يحدث طفح جلدي على الكوعين والركبتين.

هنالــك العديد من محالت األغذية الصحية ومحالت 
الســوبرماركت، التــي تبيــع المنتجــات الخالية من 
الغلوتين، ويشــمل مجموعة متنوعة من الخبز التي 
تعتمد بشكل عام على دقيق األرز أو البطاطس، بدالً 
مــن منتجات القمح، ولكن يجــب التحقق فقط من 

الملصقات، فيما إذا كان خالياً من الغلوتين 100%.
وهنالك مجموعة متنوعة من حبوب اإلفطار التي 
قــد تحتوي علــى الغلوتين، ولكن قــد تكون حبوب 
الــذرة واألرز بدائل ممكنة لوجبة إفطار جيدة، ومع 
ذلــك، فمــن الضروري جــداً رؤيــة الملصقات على 
العبــوات حيــث إن بعض هذه الحبــوب قد تحتوي 

على الغلوتين.

على األشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أن 
يتجنبوا تناول المعكرونة بمختلف أشكالها، بما فيها 
السباغيتي، المكرونة، الالزانيا وغيرها من المنتجات 
القائمة على المعكرونة، حيث يمكن استبدال الشهية 
للمعكرونة باألرز والبطاطــس وبالطبع بالمعكرونة 

الخالية من الغلوتين، والقائمة على األرز.

توخي الحذر بشــكل خــاص من األطعمــة المقلية، 
حيث إنه هنالك العديد من األطعمة المقلية المطلية 
بفتات الخبز وما شابه، فهي تعتمد على دقيق القمح، 
تشيكن ناغتز(Chicken nuggets)، شنيتسل، السمك 
المقلــي، ينبغــي التحقق من جميع هــذه األطعمة 
بعنايــة فائقة، ففــي بعض األحيان، حتــى لو كانت 
هــذه األطعمــة خالية من فتات الخبــز، فقد يمتص 

عن  منهــا  بعضــاً 
االستخدام  طريق 
المتكــرر للزيــت 
إعدادها  تم  الذي 

فيه.

أولئــك الذيــن عليهــم تجنــب اســتهالك الغلوتين، 
بإمكانهــم االســتمرار فــي التمتع بطعــم الدجاج، 
الســمك، لحم البقر وما شــابه، ولكــن عندما يتعلق 
األمــر بالنقانق واللحــوم المصنعة بجميــع أنواعها، 
ينبغــي التحقــق مــن مكوناتهم جيــداً، فقد تحتوي 
بعضها على الغلوتين، حيث يكون جزءاً ال يتجزأ من 

عملية التصنيع.

لســوء الحظ، على األشــخاص من أصحاب حساسية 
القمــح والذين عليهم تجنب اســتهالك الغلوتين أن 
يبتعــدوا عن مختلف أنواع الكعــك والكوكيز الغنية 
بدقيــق القمــح، ولكن هــذا ال يعني أنــه ال يمكنك 
التمتــع بالمــذاق الحلــو في فمك، حيــث إن تناول 
 (Marshmallow) الحلوى الســكرية والمارشــميلو
ال يزال ممكنــاً، ويمكن أيضا إعداد وشــراء الكعك، 
الفطائــر وباقي الحلويــات المعينة التي أعدت دون 

خلط الغلوتين بين مكوناتها.

واحدة من أكبر التحديات للحفاظ على نظام غذائي 
خال من الغلوتين للذين يعانون من حساسية القمح 
هــي تفحص قائمة الطعام فــي المطعم. ال تخجلوا، 
ففي بعض األحيان يستحسن عدم االكتفاء باستشارة 
النــادل، تحدثوا مع الطباخين عــن مكونات الطعام 

الذي ترغبون بطلبه.

يعد الفوســفور العنصر الرفيق للكالسيوم، إذ يتعاون مع 
الكالســيوم لبناء العظام واألســنان ولتفكيك النشــويات 
والدهون المتناولة داخل الجســم، وبالتالي مساندتنا في 
عمليــة الهضم وإفراز الطاقة، إضافة إلى أنه يحافظ على 

درجة الحموضة في الجسم. 
وتعتبر األطعمة الغنية بالكالســيوم مصدراً للفوسفور، 
مثــل: الحليــب ومشــتقاته كاللبــن واللبنــة والجبنــة 
البيضاء والبوظة، الســمك الدهني (خصوصاً الســردين 
والســلمون)، الحمــص، الطحينــة، اللــوز، إضافة إلى 
الشوكوالته ومنتجاتها والبقوليات بأنواعها، كما يوجد 
الفوسفور في بعض المشروبات الغازية التي تحتوي 

على حمض الفوسفور.
ويتميــز نقــص الفوســفور بأعراض عــدة؛ منها 
فقدان الشهية، فقر الدم، ضعف العضالت، آالم في 
العظام، االرتباك، زيــادة القابلية للعدوى، وصعوبة 

في المشي. 
ويمكن أن يســبب ضعف وظائف الكلى في ارتفاع 
مســتويات الفوسفور في الدم ما يتطلب التخطيط لنظام 
غذائي قليل الفوســفور. كما أن عملية غســيل الكلى قد 

تؤثر سلباً على مستوى الفوسفور في الدم، إذ ينخفض ما 
دون المستوى الصحي، لذا فعلينا مراعاة نظامنا الغذائي 
مــن أجل تحقيق التوازن الصحي بين كل من الفوســفور 

والكالسيوم.
وتتميــز بعض الحاالت المرضية بارتفاع في مســتوى 
الفوســفور في الدم، خصوصاً في مرحلة الفشــل الكلوي 
وفرط فيتامين د. وينتج عن ارتفاع مســتوى الفوســفور 

خفض مستوى امتصاص الكالسيوم وتكّلس األنسجة. 
وتكمــن الفائدة الصحية المرجوة من الفوســفور في 
تناوله بكميات أقل من نســبة الكالســيوم، كما هو الحال 
فــي األغذية الطبيعية؛ (أي أن اللبــن والحليب يحتويان 
على كمية فوسفور أقل من كمية الكالسيوم)، مع مراعاة 
الحفاظ على مســتوى الفوســفور في الدم بنسبة تتراوح 
بين 3.5 إلى 5.5 ميلليغرامات لكل ديســيليتر. ويتخلص 
الجســم من الفائض من الفوســفور فــي الدم عن طريق 
الكلــى، فإذا أصيبــت الكلية باعتالل مــا، يمكن أن يتأثر 

بالتالي مستوى الفوسفور في الدم. 
وينصــح بتخفيف المــواد الغذائيــة المصّنعة والغنية 
بالفوسفور؛ مثل المشروبات الغازية المحتوية على حمض 
الفوســفور؛ ألن تناول هذه المصادر الغنية بالفوســفور 
يؤدي إلى ارتفاع مســتوى الفوسفور في الجسم ما يقلل 

من وفرة وامتصاص الكالسيوم للعظام. 

تكمن الفوائــد المعروفة للمكســرات في 
كونها تخفض مســتوى الكولســترول الضار 
- والمســّمى طبياً LDL - في الدم وتحمي 
بالتالي مــن اإلصابة بأمراض القلب، بحيث 
يكفيــك تنــاول 30 غرامــا في اليــوم - أي 
بمقدار ما يّتســع له جيبــك أو قبضة يدك 
- كــي تزيد عمرك المتوّقــع بمقدار عامين 
بحســب آخر الدراســات، إال أن ذلك ليس 
ســوى غيض من فيض ما تخّبئه المكسرات 

من األسرار.

يكمن أعظم أسرار المكّسرات في كون أن 
اإلكثــار من تناولها ال يزيد من الوزن، وهي 
الظاهــرة التــي حّيرت العلمــاء وجعلتهم 
يجــرون أكثر من 20 تجربــة إليجاد الرابط 
بين تناول المكّســرات وزيادة الوزن، دون 
أن يجدوا أي مؤشر على وجود هذا الرابط، 

بحسب ما أوردت الـ »ديلي ميل«.
في إحدى التجارب على ســبيل المثال، 

ُطلب من المشاركين تناول كمّية كبيرة من 
»الفستق الحلبي« تعادل الـ120 حّبة بشكٍل 
يومــي ولمــدة 3 شــهور، وكانــت النتيجة 
الصادمــة حينما لم يجد الباحثون أي زيادة 
فــي وزن المشــاركين بعد نهايــة التجربة، 
رغــم أن هــذه الكمّيــات مــن »الفســتق 
الحلبــي« تحوي على ما يقارب الـ 30 ألف 
ســعرة حرارّية. يكمن الســر فــي ذلك في 
كون أن المكّسرات تحفز اإلحساس السريع 
بالشبع أكثر من أي شيء آخر، كما أن جزءاً 
مــن المكســرات -حوالــي %10 - يمّر في 
الجهاز الهضمي دون أن يتعرض لالمتصاص، 

وأما الجــزء الممتص في الدم فهو يســرع 
من عملية حرق الدهون في الجسد بشكٍل 

كبير.

تكمن أهــم صفات المكســرات في كونها 
ال تزيد مســتوى الســكر بالدم بشكٍل كبير 
بعــد تناولهــا، وذلــك ألنهــا تحتــوي على 
كميات كبيــرة من الدهون غير المشــبعة 
والبروتينــات بمقابل كميات قليلة جداً من 
الســكاكر (الغلوكوز)، ولهذا السبب ينصح 
مرضــى الســكري بإضافة المكســرات إلى 

وجباتهم اليومية.

تجمع العديد من الدراسات على أن تناول 
المكســرات بشكٍل يومي يحمي النساء من 
اإلصابة بسرطان الثدي، منها دراسة أجرتها 
جامعة »هارفرد« قارنت بين نساء يتناولن 
المكسرات بشكل شبه يومي وبين أخريات 
يتناولــن المكســرات خــالل المناســبات، 
ووجــدت انخفاضــاً ملحوظاً فــي معدالت 
اإلصابة بســرطان الثدي عند أولئك اللواتي 

يدمّن تناول المكسرات.

أظهرت دراســة بريطانية جديــدة أن تناول 
القهــوة بشــكل يومــي ومنتظم يــؤدي إلى 
تراجع احتماالت اإلصابة بتليف الكبد بنسبة 
كبيرة. وحسب الدراسة الجديدة التي أجراها 
فريق من العلماء في جامعة «ســاوثمبتون» 
البريطانيــة والتــي أخذت بعيــن االعتبار 9 
دراســات ســابقة في هذا المجال، فإن تناول 
كوبيــن من القهوة يومياً يمكن أن يؤدي إلى 
تراجــع احتماالت اإلصابة بمرض تليف الكبد 

وبنســبة تصل إلى %44، على أن تناول كوب 
واحــد يومياً مــن القهوة يخفــض احتماالت 
اإلصابة بنســبة %22، وأن النسبة ترتفع إلى 
%57 فــي حال تناول الشــخص ثالثة أكواب 
من القهوة، وترتفع إلى %65 في حال تناول 
أربعــة أكواب مــن القهوة يومياً. وشــملت 
الدراسة الموسعة أكثر من 430 ألف شخص، 
من بينهم 1990 أصيبوا بتليف الكبد، ليخلص 
الباحثون إلى أن تناول القهوة بانتظام يؤدي 
إلى تراجع احتمــاالت اإلصابة بالمرض، على 
أن االحتماالت تتراجع أكثر فأكثر كلما ازداد 

تناول القهوة من قبل الشخص. 

حذرت دراســة حديثة مرضى السكري ومن يتبع حمية 
غذائيــة من اإلفراط في تناول عصير الفواكه، كونه غنياً 
بالسكر والسعرات الحرارية، فمحتوى هذه المشروبات 
من الســكر قد يضاهي ما تحتويه المشروبات الغازية، 
أو حتى قطعة من الشوكوال. وثبت أن كوباً من عصير 
التفاح مثال «يحتوي على 110 ســعرات حرارية 
و26 غراماً من الســكر، في حين تفاحة واحدة 
تحتوي على 50 ســعرة فقط، فضال عن احتوائها 
على كمية كبيرة من األلياف». وتبين في الدراســة أنه 
مــن المفضــل تجنب تناول عصير العنــب، كونه األكثر 
احتــواء على الســكر، فكــوب واحد منــه يحتوي على 

160 ســعرة. وراقــب الباحثون في الدراســة مجموعة 
من األشــخاص قاموا بتناول عصير العنب بشكل يومي 
لمدة ثالثة أشــهر، والحظــوا بعدها ارتفاعــاً كبيراً في 
نسبة األنســولين لديهم واتســاعا في عرض خصرهم، 
ولكــن هناك أنواعاً مــن العصائر قد تكــون أفضل من 
غيرها، كعصير الّرمان الذي يحتوي على كمية كبيرة من 

التي  لألكسدة  المضادة  المواد 
السرطان،  من  تقي 

وعصير 

التوت الغني بفيتامين ســي، الذي يقوي جهاز المناعة. 
وتنصح الدراسة باستبدال عصير الفواكه بعصير الخضار، 
كونه أقل احتواء على السعرات الحرارية وغنياً بالمواد 
الغذائيــة، فكوب من عصير الطماطــم يحتوي على 40 
ســعرة حرارية مقارنة بـ120 ســعرة لعصيــر البرتقال. 
وال بــد أن يكتفي المرء بكوب واحد من عصير الفواكه 
فــي اليوم واالبتعاد عن العصائر المعلبة.

دبي - البيان الصحي   
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توصيــل األدويــة إلــى المنازل خدمــة نوعية 
غيــر مســبوقة تقدمهــا الهيئــة للمتعامليــن 
معهــا في خطــوة تهدف إلــى تحقيق رضاهم 
والتســهيل علــى المرضــى وتجنيبهم مشــقة 
مراجعــة الصيدليات واالنتظار لصرف األدوية، 
وتشــمل الخدمة الجديدة المرضى المسجلين 
في السجالت من المترددين على مستشفيات 
الهيئــة ومراكزهــا الصحيــة بغــض النظر عن 
أماكن إقامتهم داخــل الدولة، ويتم ذلك وفق 

إجــراءات وضوابــط تضمن ســالمة ومأمونية 
تخزين ونقل الدواء إلى المريض بعد إرســاله 
لطلب الدواء عبر الموقــع اإللكتروني الخاص 
بهيئــة الصحة أو يدوياً مــن خالل تعبئة طلب 

الخدمة بصيدليات الهيئة.
وتأتــي الخدمــة ضمــن توجــه الهيئــة 
للتســهيل علــى المرضى وخاصــة أصحاب 
األمــراض المزمنــة وهــم غالباً مــن كبار 
السن، وستعمل الخدمة على تعزيز القدرة 
التنافســية واالســتدامة للقطــاع الصحــي 
الحكومــي عبــر توظيف الخدمــات الذكية 

لصالح المرضى.

قالــت منظمة الصحــة العالمية إن نحو 
ثلث ســكان العالــم ال يحصلــون على 
األدوية األساسية الضرورية، بالرغم من 
استمرار الحملة الدولية لضمان إيصالها 

إلى معظم سكان العالم.

وقــال جوناثان كويك مســؤول الحملة 
أنــه على مــدى 25 عامــا، ومنذ أعدت 
منظمة الصحة العالمية قائمتها للعقاقير 

عــدد  تضاعــف  األساســية،  واألدويــة 
األشخاص الذين بإمكانهم الحصول على 
هذه األدوية، لكن ال يزال هناك جدول 
أعمــال كبيــر لم ينجــز بعــد، وأوضح 
كويك في محاضرة أمام عدد من خبراء 
الصحــة، أن هناك ما ال يقل عن 2 مليار 
إنســان غير قادرين علــى الحصول على 
األدويــة بصورة منتظمــة عند حاجتهم 
إليها وبالجودة التي يثقون فيها وبالسعر 
الذي يستطيعون، وتشمل قائمة منظمة 
الصحــة أكثــر مــن 300 دواء مــن تلك 
األدويــة، حيث تهدف فــي األصل إلى 
نصح الحكومــات والهيئات الصحية في 

العالــم الثالــث باألدويــة التــي يتعين 
توفرها بالجودة واألسعار المقبولة.

وقالت غرو هارلم برونتالند المديرة 
العامة للمنظمة إن ما يعرف بمدفوعات 
المعدميــن من المرضــى تمثل ما يصل 
إلــى %90 مــن إجمالي اإلنفــاق على 
الرعاية الصحية في بعض الدول الفقيرة.

أما برنار بيكول من منظمة «أطباء بال 
حدود» فقال إن أســعار األدوية باهظة 
وبخاصــة أدوية مكافحة مــرض اإليدز، 
ونتيجــة ذلــك فــإن الناس فــي الدول 
النامية ال يستطيعون تحمل تكلفة إنقاذ 

أنفسهم.

حــذر باحثــون مــن أن بعض شــركات 
األدوية تقوم باختالق األمراض لبيع مزيد 
من األدويــة، وقالت المكتبة البريطانية 
للمعارف الطبية إن من سمات مروجي 
األمراض شــائعة المخــاوف من أمراض 
غير موجودة وتضخيم مشــكالت صحية 

بسيطة لتعزيز أرباحهم.
وقال الباحثون في جامعة نيوكاســل 
في أســتراليا إن شــركات األدوية تضع 
صحة األشــخاص األصحاء في خطر من 
خالل جعل حاالت مثل ســن اليأس عند 
النســاء حاالت مرضية تستدعي وصف 

عالجات.
وقــال الباحثــون إنه يجــري تصوير 
عوامــل خطيــرة مثــل ارتفــاع نســبة 
العظــام،  هشاشــة  أو  الكوليســترول 

وتهويل خطورة حاالت نادرة مثل عرض 
القدم العصبية، أو مشكالت بسيطة مثل 
وتشــخيصها  العصبي  القولــون  أعراض 
علــى أنها مــرض خطير. وقــال التقرير 
إن ترويــج األمراض هو توســيع حدود 
المــرض وبالتالــي زيادة نمو األســواق 
بالنسبة لهؤالء الذين يبيعون ويقدمون 
أن  الباحثــون  وأضــاف  العالجــات. 
محاوالت هذه الشركات تتجلى بوضوح 
كبير في حمالت التوعية باألمراض التي 
تمولها بعض شــركات األدويــة، والتي 
تهــدف في كثيــر من األحيــان إلى بيع 
األدويــة أكثر من التوعيــة أو التعريف 
أو التثقيــف بشــأن األمــراض أو كيفية 
الوقايــة منهــا. ودعا الباحثــون كًال من 
األطباء والمرضــى والمنظمات المعنية 
التسويقية  إلى ضرورة إدراك األساليب 
لصناعــة األدويــة وإجــراء مزيــد من 

األبحاث.

دافع رئيس شــركة أدوية أميركية عن قرار 
شركته برفع ســعر عقار يُصنع منذ 62 عاماً 

يستخدمه مرضى اإليدز بواقع 5000%. 
وقال مارتن شــيكريلي إن الشركة سوف 
تستخدم األموال التي تنتج عن مبيعات هذا 
الدواء لإلنفاق على أبحاث للتوصل لعالجات 
جديدة. وبعد حصول شركة ترينغ األميركية 
على حقوق تصنيع العقار، قفز سعر الجرعة 
مــن «دارابريم» من 13.50 دوالراً إلى 750 
دوالراً. وتبلغ تكلفة إنتاج القرص الواحد من 

العقــار حوالي دوالر وفقاً لشــيكريلي الذي 
عمل في وقت ســابق مديــراً ألحد صناديق 
التحــوط، موضحاً أن تلك التكلفة ال تشــمل 

تكلفة التسويق والتوزيع.
لألمراض  األميركيــة  الجمعيــة  وكتبــت 
المعدية، وجمعية عالج اإليدز ومؤسســات 
الرعايــة الطبيــة خطاباً مفتوحاً إلى شــركة 
تيرنــغ تحثها على إعادة النظــر في قرارها 
في رفع ســعر العقار، وجاء في الخطاب أن 
هذه التكلفة ليست منطقية وال تتناسب مع 
أغلب المرضى الذين يحتاجون لهذا العالج، 
كمــا أنه ليس في اســتطاعة نظــام الرعاية 

الصحية تحملها.

يقــوم فريق مــن العلمــاء في مدينة ســياتل 
في الواليــات المتحدة األميركية بتطوير عالج 
يكافح ساللة مرض الســل الرئوي القاتل الذي 
يقــاوم كل األدويــة المتوفرة حاليــاً، ويعتقد 
العلماء أن الحل لمرض الســل الرئوي هو في 

العالج المسمى نيترويميدازوبيرانز.
ففــي االختبــارات التي أجريت علــى الفئران 
فــي المختبــرات، تبيــن أن أحد أنــواع عائلة 
نيترويميدازوبيرانز، المســمى بي أي 824، هو 
أكثر فعالية في قتل كل أنواع البكتيريا المسببة 
لمرض السل الرئوي.       دبي - البيان الصحي

أظهر اختبــار علمي على صنــف جديد من 
األدوية التي تعمل على تخفيض ضغط الدم 
أنهــا قد تنقذ حياة الكثيرين عبر الوقاية من 
خطــر الســكتات الدماغية والقلبية بشــكل 

أكثر فعالية.
وبحســب «دراســة آســكوت» فإن األدوية 
الجديــدة ال تعمل فقط على تخفيض ضغط 
الــدم بنســبة كبيرة بل تســاعد أيضــاً على 
العــالج مــن الكوليســترول وتخفيض خطر 
اإلصابة بسكتات قلبية ودماغية إلى النصف.

وقــد تم توقيف االختبــارات التي تتم على 

الدواء بشــكل مبكر بسبب نتائجه المذهلة. 
وقد أثبتت هذه األبحاث أن المرضى الذين 
حصلوا على العالج الجديد انخفضت نســبة 
إصابتهم بالســكتات الدماغية بنســبة 25% 
مقابل انخفاض في الســكتات القلبية بنسبة 
%15. وباختصــار، انخفض خطر الموت من 
جــراء الســكتات القلبية والدماغية بنســبة 
%24 عند المرضى الذين اســتعملوا الدواء 
الدواء  بالذيــن اســتعملوا  الجديــد مقارنة 
دبي - البيان الصحي  السابق. 
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كشف علماء النفس أنه كلما كان اإلنسان 
أكثــر جماالً، كلما أوحى ذلك بأن تحصيله 
العلمــي أعلى، وأجــرى علماء في جامعة 
«ســانت أنــدروز» البريطانيــة اختبارات 
نفسية، طلبوا فيها من مجموعة مشاركين 
تحديد مســتوى التحصيل العلمي لـ 100 

طالب، اعتماداً على صورهم فقط.
أن  االختبــارات  نتائــج  وأوضحــت 
المشــاركين اختاروا الطالب ذوي الوجوه 
الوســيمة كأكثــر الطــالب ذكاًء، باإلضافة 
إلى تصنيفهم لهؤالء األشــخاص على أنهم 

األكثر تحصيالً دراسياً.
ويحذر العلماء من أن هذه االعتبارات 
غيــر النزيهة، والتي قــد تعطي نتائج 
خاطئة، بأن اإلنســان الجميل قد يكون 
أذكــى من اآلخــر األقل وســامة منه، 
مــن الممكــن أن تشــكل عائقــاً أمام 
االمتحانات  واجتيــاز  التوظيف  عملية 
دبي - البيان الصحي  الدراسية. 

360

تعاني نســبة تتجــاوز %5 من ســكان العالم أي 
ما يقارب 360 مليون شــخص من فقدان السمع 
المسبب للعجز. ويشــير فقدان السمع المسبب 
للعجــز إلــى فقــدان الســمع الذي يتجــاوز 40 
ديسيبل في األذن األفضل سمعاً بالنسبة للبالغين 
وفقدان الســمع الــذي يتجاوز 30 ديســيبل في 
األذن األفضل ســمعاً بالنســبة لألطفال. ويعيش 
أغلب هؤالء األشــخاص في البلــدان المنخفضة 

الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. 
ويعانــي نحو ُثلث األشــخاص الذيــن تتجاوز 
أعمارهم 65 عاماً من فقدان الســمع المســبب 
للعجز، ويبلغ االنتشــار في هــذه الفئة العمرية 
ذروته في جنوب آســيا ومنطقة آســيا والمحيط 
الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء، وذلك حســب 
تأكيــدات منظمــة الصحــة العالمية في دراســة 

حديثة صدرت عنها مؤخراً.

يُمكن تقسيم أسباب فقدان السمع والصمم إلى 
أسباب خلقية وأسباب مكتسبة.

وتؤدي األســباب الخلقية إلى فقدان الســمع 

منذ الــوالدة أو حدوثه بعد الوالدة بزمن قصير، 
وُيمكن لفقدان السمع أن ينجم عن عوامل جينية 
وراثيــة وغير وراثيــة أو عن مضاعفــات معّينة 
خــالل الحمل والوالدة، بما فــي ذلك مرض األم 
بالحصبــة األلمانية أو الزهــري أو عدوى أخرى 
معّينة خالل الحمل، وانخفاض الوزن عند الميالد، 
واالختناق الــوالدي وهو نقص األكســجين عند 
الميالد، واالســتخدام غير السليم لألدوية السامة 
لألذن مثل األميُنوْغليُكوزيدات واألدوية الســامة 
للخاليــا واألدويــة المضــادة للمالريــا واألدوية 
المدّرة للبول خالل الحمل واليرقان الوخيم الذي 
يصيــب األطفال الحديثي الوالدة حيث ُيمكن أن 

ُيلحق الضرر بعصب السمع لديهم.

تؤدي األســباب المكتسبة إلى فقدان السمع في 
أي ســن ويُمكن لألمراض المعديــة مثل التهاب 
الســحايا والحصبة والنكاف أن تؤدي إلى فقدان 
السمع، وخاصة في فترة الطفولة، ولكن أيضاً في 

مرحلة متأخرة من الحياة.
وُيمكــن أن يــؤدي التهــاب األذن المزمــن، 
الذي يظهر عادة في شــكل إفــرازات من األذن، 
إلى فقدان الســمع. وفي حــاالت معّينة، يمكن 
أن يؤدي هــذا االعتالل إلــى مضاعفات خطيرة 

ومهــددة للحياة، مثل خراجات الدماغ أو التهاب 
السحايا. 

وُيمكن أن يؤدي تجّمع الســوائل في األذن ما 
يعرف بالتهاب األذن الوسطى إلى فقدان السمع، 
وُيمكن أن يؤدي اســتخدام األدوية السامة لألذن 
مثــل بعض المضادات الحيوية واألدوية المضادة 
للمالريــا على ســبيل المثال، إلــى إلحاق الضرر 
باألذن الداخليــة، وُيمكن أن تؤدي إصابة الرأس 
أو األذن إلــى فقدان الســمع. ُيمكــن أن تؤدي 
الضوضــاء المفرطة، بما في ذلــك العمل بآالت 
كثيــرة الضوضــاء والتعــرض لموســيقى صاخبة 
وغيــر ذلك مــن أشــكال الضجيج العالــي، مثل 
إطالق النيران أو االنفجارات، إلى اإلضرار بقدرة 
الشخص على الســمع. ُيمكن تالفي نصف جميع 
حاالت فقدان الســمع من خالل الوقاية األولية. 
وتشــمل بعض اســتراتيجيات الوقاية البســيطة 
تمنيــع األطفال ضد أمــراض الطفولــة، بما في 
ذلك الحصبة والتهاب السحايا والحصبة األلمانية 
والنكاف، وتلقيح المراهقات والنســاء في ســن 
اإلنجــاب ضــد الحصبــة األلمانية قبــل الحمل، 
وتحــري الزهري وســائر العداوى فــي صفوف 
الحوامــل وعالجهــن، إضافــة لتحســين الرعاية 
المقدمة قبل الوالدة وحولها، بما في ذلك تعزيز 

الوالدة المأمونة.

أكــد العلمــاء أن المشــاعر اإليجابية الجّياشــة 
تتســبب في قصــور القلب، فقد بينت دراســة 
 European Heart جديدة نشرت نتائجها مجلة
Journal أن المشــاعر الحــارة والمتأججة التي 
قد تخالج الشــخص عند وقوع أحداث في حياته 
تدخــل البهجة إلى النفس مثــل عرس أو والدة 
طفــل أو فوز فريق مفضل في مباراة، يمكن أن 
تســبب ما يسمى «اعتالل القلب تاكو تسيبو» أو 

«متالزمة القلب المنكسر».
وكثيــراً ما يعانــي المصابون بهــذا الخلل في 
القلــب من آالم حادة في الصــدر وعدم انتظام 

في ضربات القلب، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى 
قصور في عمل القلب.

وتوصــل العلماء بعد تحليــل البيانات الطبية 
لـــ1750 مصابــاً بهــذا المرض حــول العالم في 
فتــرة ما بين عامي 2011 و2015 إلى اســتنتاج 
مفــاده أن %4 منهــم أصيبــوا بهــذه المالزمة 
نتيجة أحداث سعيدة وقعت في حياتهم. وأشار 
العلماء إلى أن معظم المصابين هم من النســاء 

اللواتي تجاوزت أعمارهن 60 سنة.

وقالــت العضو في فريق البحــث إيلينا غادري: 
«لقد تم إثبات أن أســباب اإلصابة بمالزمة تاكو 
تســيبو هي أكثــر تنوعاً مما كان يُعتقد ســابقاً. 

فيصيــب المــرض ال الذيــن عانوا مــن عذابات 
نفســية فحســب، بل الذيــن خالجتهم مشــاعر 

إيجابية قوية أيضاً».
وأكدت نتائج الدراسة أن اختالج المشاعر في 
حد ذاته أياً تكن طبيعة هذه المشــاعر يســبب 

أمراض القلب.

بيتــر  البروفيســور  إلــى أن  وتجــدر اإلشــارة 
 British وايســبرغ الــذي يعمل فــي منظمــة
Heart Foundation المتخصصــة في دراســة 
القلــب والشــرايين وعــالج أمراضهمــا يرى أن 
النتائج المذكورة تخص بالذات ذوي اإلحســاس 

المرهف.

حذرت منظمة الصحة العالمية مجدداً من 
اإلكثــار من تناول الســكريات لما لها من 
أضرار خطيرة على صحة اإلنسان، وقالت 
إن ذلــك يزيد من معدالت الســمنة التي 
وصلت حالياً إلى نصف مليار شــخص في 

العالم وهي في ازدياد.
وتقضي التوصية الجديــدة بضرورة عدم 
زيادة معدالت تناول السكريات في اليوم 
عــن %5، إذ نبهت إلى أهمية عدم تناول 
البالغيــن أكثــر من 6 مالعــق صغيرة من 
الســكر يومياً إذا ما أرادوا تجنب مخاطر 

صحيــة كزيادة الوزن وتســوس األســنان 
المرتبطين بالمــواد الغذائية التي تحتوي 

على السكريات.
وبحســب اإلحصائيــات فإن الســمنة في 
ازديــاد فــي جميــع المراحــل العمريــة 
خصوصاً في الدول المنخفضة والمتوسطة 
الدخــل، فيما تتصــدر الســكريات الحرة 
شــيوعاً األكثــر  المســببات  رأس   علــى 
دبي - البيان الصحي  للسمنة. 

إن على النســاء الحوامل أو الالتي يخططــن للحمل اتخاذ مزيد 
من الحيطة لحماية أنفسهن من لدغات البعوض الذي يعد الناقل 
األساســي لفيروس زيكا.ويستطعن القيام بذلك عن طريق ارتداء 
مالبــس تغطي أكبر قدر ممكن من الجســم، واســتخدام المواد 
ض للبعوض، والنوم تحت  الطاردة للحشــرات على الجلد الـُمعرَّ
ناموسيات خاصة أثناء النهار، وكذلك استخدام حواجز كالشبكات 
الســلكية التــي تُوَضع على األبــواب والنوافذ وإغــالق األبواب 
والنوافذ.منطقة شــرق المتوســط لم تســجل أيــة حالة عدوى 
بالفيروس. ويجــب على األهالي الحيلولــة دون تجمع البعوض 
فــي بعــض األماكن التي يحتمل أن يتكاثر فيهــا، مثل األواني أو 
المزهريات أو إطارات الســيارات وغيرهــا من األوعية التي قد 
تحتوي القليل من الماء، وذلك بتفريغها أو تنظيفها أو تغطيتها.

ينتقل فيروس زيكا بصفة أساسية عن طريق لدغات البعوض، إال 
لت بعض حاالت العــدوى بالفيروس عن طريق االتصال  أنه ُســجِّ

الجنسي. 
ال يعــد مرض فيروس زيكا - عموماً - مرضاً حاداً كما أن أعراضه 
بســيطة، ولكــن لوحظ وجود ارتباط بين الزيــادة غير الطبيعية 
في عدد حــاالت اإلصابة بفيروس زيكا وعدد المواليد المصابين 
بتشــوهات ِخلقيــة في البرازيــل منذ عام 2015. والتشــوهات 
الِخلقية التي يطلق عليها اســم «ميكروســيفالي» هي حالة يُولد 

معها األطفال برؤوس أصغر حجماً من المعتاد.

الممثل اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

طور باحثون في جامعة كوليدج البريطانية 
طريقة لرصد عالمات فريدة داخل الورم 
الســرطاني تؤدي لتوجيه جهــاز المناعة 
لكي يقتل الســرطان وهو أسلوب ينطبق 
عليه مصطلح «عقب أخيل»، والذي يشير 
إلى نقطة ضعف مميتة يؤدي اســتهدافها 

إلى انهيار صاحبها مهما بلغت قوته.
ولكــن هذا األســلوب، الذي ُنشــر في 
دورية «ســاينس» للعلوم، سيكون مكلفاً، 
كما أنه لم ُيختبر بعد على المرضى، وقال 
خبــراء إن الفكرة تبدو منطقية، لكنها قد 

تكون أكثر تعقيداً في الواقع العملي.
ورغم ذلــك، يعتقد الباحثــون، الذين 
يمولهــم مركــز بحــوث الســرطان فــي 
بريطانيا، أن اكتشــافهم يمكــن أن يمثل 
األساس ألســاليب عالج جديدة، ويأملون 
فــي اختبارها على المرضــى في غضون 

عامين.
ويعتقــد العلماء أنــه بتحليل الحمض 
النــووي ســيكون بوســعهم تطوير عالج 
يمكن التوصية باســتخدامه لمريض بعينه 

بناء على نظامه المناعي.
وجرت محاوالت ســابقة لتوجيه جهاز 
المناعــة لقتــل األورام، ولكــن لقاحات 
الســرطان أخفقــت في هــذا على نطاق 

واسع.

وأحد تفسيرات هذا األمر أن اللقاحات 
تدرب دفاعات الجسم على تعقب الهدف 

الخاطئ.
ال  الســرطانية  األورام  أن  والمشــكلة 
تنشــأ جميعها مــن خاليــا متماثلة فهي 
متحــورة بشــدة، وتعاني فوضــى جينية 
أماكن  من  العينــات  وتبدو 
داخل  مختلفــة 

ورم مــا متباينــة كما أنها تعمل بشــكل 
مختلف.

وتنمو األورام السرطانية بشكل يماثل 
شــجرة ذات جذع به تحورات تتفرع في 
شــتى االتجاهــات، وهو ما يســمى عدم 

التجانس السرطاني.
وطــورت الدراســة الدوليــة أســلوباً 
الكتشاف تحورات الجذع التي تؤدي إلى 

تغير مضــادات المناعة، وهي البروتينات 
التي تخرج من سطح الخاليا السرطانية.

وقال األستاذ الجامعي تشارلز سوانتون 
مــن معهــد مكافحــة الســرطان بجامعة 
كوليــدج لنــدن «يمكــن منــح األولوية 
لمضادات الــورم الموجودة في كل خلية 
واســتهدافها، وهــي عقــب أخيــل لهذه 

الخاليا المعقدة للغاية».
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بحثت هيئة الصحــة في دبي ووفد رفيع 
المستوى من برلمان بافاريا األلماني، سبل 
التعاون الصحي بيــن دبي ووالية بافاريا، 
والســيما على مســتوى تبــادل الخبرات 
والتجارب الناجحة بين الطرفين، في وقت 
أكد الوفــد األلماني رغبته الشــديدة في 
التعــرف إلى مناخ االســتثمار في القطاع 
الصحــي في دبي، ومجموعــة النظم التي 
تدير الشــأن الصحي، إلــى جانب االطالع 
على تجربــة دبي في التعامــل مع مرض 
الســكري (وقاية وعالجاً)، في إشــارة من 
الوفــد إلى التحديات التــي تواجه ألمانيا 

بسبب هذا المرض المزمن.
جــاء ذلك خــالل االجتماع المشــترك 
الــذي ضم مســؤولي القطاعات في هيئة 
الصحــة بدبــي والوفد األلمانــي، بحضور 
معالــي حميــد القطامــي رئيــس مجلس 
اإلدارة المدير العــام لهيئة الصحة بدبي، 
وكاثرين ســونهولزنر رئيــس لجنة الصحة 
والطب في برلمان بافاريا، وذلك في مقر 

الهيئة أخيراً.
|  تصوير: صالح عبدالقادر ونديم رشيد  

اطلع وفد صحي أميركي رفيع المستوى، أخيراً، 
على مجمل اإلنجازات التي حققتها هيئة الصحة 

بدبــي في واحدة من أهم مستشــفياتها وهي 
مستشــفى دبــي، وتعرف الوفد إلــى التجارب 
الناجحة للمستشــفى، ومــا حققته من طفرات 
نوعيــة عالميــة، وخاصــة على صعيد أقســام 
الطــوارئ وأمراض وجراحــات القلب المفتوح 

والقسطرة.  كان في استقبال الوفد الدكتور عبد 
الرحمن الجســمي المدير التنفيذي لمستشفى 
دبي وقيادات المستشــفى مــن األطباء، حيث 
اســتعرض الدكتور الجسمي مســارات التطوير 

المتواصل في مختلف األقسام.
اطلــع وفد رســمي من هيئــة الصحة 
بدبــي، ممثالً فــي مكتــب الخدمات 

اإلنســانية، على تجربة صندوق إعانة 
المرضى بدولة الكويت الشقيقة.

وتعــرف الوفــد الذي ترأســه ســالم بن 

الحج مدير المكتــب، على حزمة البرامج 
الكويتي، لدعم  التي ينفذهــا الصنــدوق 
الوقفية  المشروعات  ومجموعة  المرضى، 
المنفذة لتغطية البرامج العالجية للمرضى 

المحتاجين في الكويت.

شــهدت مكتبة راشد التابعة لهيئة الصحة 
بدبــي، أخيــراً، سلســلة مــن الــدورات 
والبرامــج التدريبيــة وورش العمل، التي 
استهدفت تنمية مهارات مختلف الكوادر 
البشــرية العاملة في الهيئة، على اختالف 
مســتوياتها الوظيفية، ومن بينها مجموعة 
مــن الورش التي ارتكــزت على التخطيط 
االســتراتيجي ومنهجيات العمل الحديثة، 
واألساليب المثلى لتقديم أفضل الخدمات 
للمتعاملين ومراجعي مستشــفيات الهيئة 

ومراكزها وعياداتها الطبية التخصصية.

تحت رعاية ســمو الشــيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم، نائــب حاكم دبي، 
الماليــة، رئيس هيئــة الصحة  وزيــر 
بدبــي، افتتــح، أخيراً، معالــي حميد 
محمــد القطامي رئيس مجلس اإلدارة 
المديــر العــام لهيئــة الصحــة بدبي 
الدورة التاســعة مــن مؤتمر ومعرض 
دبي الدولــي للتخدير والذي عقد في 
مجمــع محمد بــن راشــد األكاديمي 
الطبية بمشــاركة  الطبي بمدينة دبي 
60 شــركة متخصصــة مــن 55 دولة 

وبحضور أكثر من 40 متحدثاً وحشــد 
كبير مــن األطبــاء والمتخصصين في 
دبي - البيان الصحي  هذا المجال. 
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تمكن علماء من تحديد الجين المســؤول عن شــيب شعر الرأس، ما قد يقود إلى ابتكار 
طــرق جديــدة لتأخير أو منع ظهور عالمات التقدم في العمر، وفقاً لما نشــرته نيتشــر 
كوميونيكاشنز. وجمع فريق العلماء الدوليين عينات الحمض النووي من «بوتقة متنوعة» 

ضمت أكثر من ٦٠٠٠ متطوع من أصول أوروبية وأميركية وأفارقة أصليين.
وتوصــل العلمــاء إلى أن جين IRF٤ ينظم األصباغ الملونة في الشــعر الطبيعي والجلد 
والعين والتي تســمى الميالنين، ويوجد هذا الجين في كروموسوم ٦، ومن غير المرجح 
أن يكــون هو الجيــن الوحيد المتحكم في الشــيب إال أنه يقدم هدفــا جديدا لألعمال 
البحثية.   دبي - البيان الصحي 

health@albayan.ae

لقــد نجحت إمارة دبــي في تقديم نموذج عالمــي للتعامل مع 
ذوي اإلعاقــة، كمــا أنجزت حزمة من النظم، التــي تكفل توفير 
الرعايــة الكاملة، وتمكين ذوي اإلعاقة من االندماج في المجتمع 
وازدهــاره، ولم تدخر دبي وســعاً في تبني مبادرات وأنشــطة 
وفعاليات، تعزز مــن مكانة ذوي اإلعاقة، وتفتح المجال أمامهم 
إلثبــات قدراتهــم ومواهبهم الخاصة في شــتى المجاالت، ومن 
بينهــا المجال الرياضي، الذي تضمن، مؤخراً، هذا الحدث المهم، 
المتمثــل فــي (بطولة آســيا أوقيانوســيا أللعاب القــوي لذوي 
اإلعاقــة)، التــي تعــد واحدة من أهــم األحــداث الرياضية في 

المنطقة.
إننــا في هيئة الصحة بدبي، ومن خالل منهجية واضحة ومفاهيم 
نؤمــن بها، نعمــل دائماً علــى تحفيز ودعم كل ما يخص شــأن 
ذوي اإلعاقــة، وكل مــا يمكنهــم من ممارســة الحيــاة بفاعلية، 
نعمل كذلك على إســعاد أفراد المجتمع، والســيما ذوي اإلعاقة، 
الذيــن يتقدمون أولويات الهيئة، ويتصدرون اهتماماتها الخاصة، 
واســتراتيجيتها الطموحة الرامية إلى الوصول لمجتمع أكثر صحة 

وسعادة.
لقد اشتملت استراتيجية الهيئة على حزمة من البرامج المتطورة 
التي تحقق الصحة والسعادة لذوي اإلعاقة، منها: برامج الكشف 
المبكر عن اإلعاقة، التي تضم مجموعة من الخدمات اإللكترونية، 
وإذا كانت هيئة الصحة بدبي، تبادر ـ وبشــكل سريع ـ للمشاركة 
في كل ما من شأنه إسعاد ذوي اإلعاقة، سواء ما يرتبط بالرعاية 
الصحيــة المتكاملــة التــي توفرهــا، أو بدعم ورعاية األنشــطة 
والفعاليات المختلفة، فإن ذلك مصدره هو إيمان الهيئة الراســخ 
بــأن هذه الفئة بالغــة األهمية في مجتمعنا، مــا هي إال نماذج 
واقعية لــإلرادة والعزيمــة واإلصرار، وخاصة أن مــن بينها من 
وصل بقدراته ومواهبه المتعددة، إلى منصات التتويج، في شتى 
المجاالت، ضاربــاً المثل على أن اإلقبال على الحياة بروح األمل 
والتفــاؤل.. هو مــا يصنع النجاح والتميز، وهــو ما نعده مبعث 

فخر لنا واعتزاز.

مدير إدارة التسويق واالتصال المؤسسي - هيئة الصحة بدبي

موضعية
ضوئية باألشعة فوق البنفسجية

حبوب عن طريق الفم
حقن بيولوجية مبختلف أنواعها وفقاً ملا يقرره 

الطبيب حسب حالة وعمر وجنس املريض

موضعية
ضوئية باألشعة فوق البنفسجية

حبوب عن طريق الفم
ملا يقرره  ًحقن بيولوجية مبختلف أنواعها وفقاً

الطبيب حسب حالة وعمر وجنس املريض

إعداد: عامد عبد الحميد - غرافيك: أسيل الخلييل
مرض مزمن غري معٍد يصيب الجلد واملفاصل واألظفار، يظهر يف الرجال والنساء 

ويف كل األعامر وخصوصاً يف البالغني. يعتقد أن للوراثة دوراً يف حدوثه مع 
عوامل خارجية هي اإلكثار من رشب الكحول أو التوتر العصبي أو بعض 

االلتهابات أو تغري يف الجو يؤدي إىل جفاف الجلد، وتظهر عىل املرفقني والركبتني 
وفروة الرأس عىل شكل بقع حمراء مغطاة بقشور فضية اللون.

 20573
حالة استقبلها مركز األمراض الجلدية 

خالل العام املايض

 1765
مريضاً بالصدفية مبا يعادل 8.5 % 

من مراجعي املركز

 % 2
نسبة اإلصابة عىل مستوى العامل 

غالباً قبل سن (40) سنة

 % 6
دور العامل الورايث يف ظهور 

املرض يف حال إصابة أحد األخوة

 % 14
يف حال إصابة أحد 

الوالدين

 % 41
يف حال إصابة كال الوالدين

حب
حقن

 % 30
من مرىض الصدفية معرضون 

لإلصابة بصدفية املفاصل

املصدر: مركز األمراض الجلدية ـ هيئة الصحة 

30 ـ 70 % 
لدى التوائم يف حال إصابة التوأم 

اآلخر

 

اإلحباط والعزلة االجتامعية
الحالة النفسية للمريض تلعب دوراً كبرياً يف تهييج املرض

تغري الطقس والظروف الجوية له دور فاعل يف تهييج 
الصدفية وخاصة يف فصل الشتاء

العامل النفيس
بعض أنواع األدوية والتدخني

السمنة ورشب الكحول ومنط الحياة 
غري الصحي

ارتفاع مستوى السكر
أمراض القلب

االكتئاب

كشــفت دراســة أميركية حديثة أجريت 
على أطفال المــدارس أن تناول الوجبات 
الســريعة قــد يؤدي إلــى تراجــع نتائج 
األطفال في امتحانات الرياضيات والعلوم 

والقراءة.
وقــال باحثون بجامعة واليــة أوهايو، 
وجامعة تكساس في الدراسة التي نشرت 
فــي دورية طــب األطفال "تقــدم نتائج 

هذه الدراســة أدلة أوليــة على أن تناول 
الوجبات الســريعة مرتبــط بنتائج ضارة 

على األداء األكاديمي بين األطفال".
وخلــص الباحثون إلى أنــه فيما يتعلق 
بنمــو القــدرات التعليميــة، فــإن طالب 
الصــف الثامــن الذيــن تناولــوا وجبات 
سريعة بصورة يومية، كانت نتائجهم أقل 
مــن أولئك الذين لــم يتناولوا أي وجبات 
بأربع نقاط فــي القراءة وثالث نقاط في 

الرياضيات وأربع في العلوم.
وقــد تعزى النتائــج إلى المســتويات 

المنخفضــة مــن المــواد الغذائيــة فــي 
الوجبــات الســريعة، وخصوصــاً الحديد. 
وقالت الدراســة إن المســتويات العالية 
مــن الدهون والســكريات الموجودة في 
الوجبــات الســريعة يمكــن أن تؤثر أيضاً 

على أوقات التركيز ورد الفعل.
وأظهرت الدراســة أن الصلة بين تناول 
األكاديمــي  واألداء  الســريعة  الوجبــات 
ظلت موجودة حتــى مع إدراج متغيرات 
مثل النشــاط البدني ومشاهدة التلفزيون 

والوضع االقتصادي واالجتماعي.

خلصت دراســة إلى أن فرشــاة األسنان 
الكهربائية قد تكون خير وســيلة إلزالة 
الجيــر والحماية من أمراض اللثة، حيث 
أجرى باحثــون بريطانيــون ٢٩ اختبارا 
على أكثر من ١٧٨٦ شــخصاً واكتشــفوا 
أن األشــخاص الذين استخدموا الفرشاة 
الكهربائية  قلت نسبة الجير في أسنانهم 

وتراجعت نسبة أمراض اللثة.

وقــال الباحثــون فــي دوريــة «علم 
األســنان» إن نتائج دراستهم تحتاج إلى 
مزيــد من األبحاث قبل أن يتوصلوا إلى 
قناعــة تامــة بتلك النتائــج وتحديد أي 

فرشاة أفضل لتنظيف األسنان.
واكتشــفوا أن نســبة الجير انخفضت 
الذيــن يســتخدمون  لــدى األشــخاص 
فرشــاة األســنان الكهربائية لمدة شهر 
واحد بنســبة ١١٪ مقارنة بأولئك الذين 
يســتخدمون الفرشاة اليدوية التقليدية، 
كما تراجــع احتمال إصابتهــم بأمراض 

اللثة بنســبة ٦٪. وزادت هذه النســبة 
بعد ثالثة أشــهر من اســتخدام الفرشاة 

الكهربائية لتصل إلى ١٧٪.

وكتب العلمــاء في بحثهم األخير يقولون 
«تزيل فرشــاة األســنان كميــات أكثر من 
الجير باســتخدام التذبــذب الدائري، كما 
تقلــل خطر اإلصابــة بالتهــاب اللثة أكثر 
من الفرشــاة اليدوية على المدى القصير 

والبعيد».

أشارت دراســة بريطانية إلى أن بدانة 
األطفــال قد تســبب ألقدامهــم الضرر 
وتحدث مشــكالت في المشي عندهم، 
وحسب البحث الذي قدم أمام "مؤتمر 
خبــراء طب وعلــل األقــدام" تبين أن 
األطفــال الذيــن يعانــون مــن البدانة 
أقدامهم أطول وأعــرض من الطبيعي، 
ويعانــون مــن مشــاكل فــي التــوازن 
ويمشــون بســرعة أقل مــن الطبيعي، 

وينبــه هــؤالء الخبراء إلــى أن البدانة 
قد تسبب لألطفال على المدى الطويل 

مشاكل في القدم والساق والظهر.

الدراســة  الخبراء حســب هذه  وقــام 
بفحــص ٢٠٠ طفــل مــن غالســكو في 
اســكتلندا تتراوح أعمارهم بين ٩ إلى 
١٢ ســنة، منهم ٥٤ طفًال بدينون بينما 
١٥ آخــرون مفرطو البدانة، وتبين لهم 
أن األقــدام عند األطفــال ذوي البدانة 
المفرطــة كانــت فــي المعــدل أطول 

بمقــدار ١٨ ملم، وأعــرض بمقدار ١٥ 
ملم.

وفي دراسة ثانية على ٤٤ طفًال أعمارهم 
بين ٩-١١ ســنة نصفهــم بدينون، وجد 
الباحثــون أن األطفــال البدينيــن كانوا 

يعانون من اختالل في المشي،
لموازنــة  أطــول  وقتــاً  واحتاجــوا 
أجســامهم على القدمين أثناء المشي، 
ووقتا أقل على قــدم واحدة بالمقارنة 

مع األطفال ذوي األوزان العادية.
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